
Kommentarer til spørgeskema vedr. behovet for en købmand i Sparkær 

Følgende kommentarer er blevet knyttet til spørgeskemaerne. De er indsat i uredigeret form. 

 Det vigtigste – tror vi – vil være at finde en købmand med flair for god service, god til at snakke 

med folk, så der kan blive en hyggelig stemning i butikken. Ellers kommer man der mindre og 

mindre. 

 Kan godt mærke jeg mangler købmanden. ikke fordi jeg brugte mange penge deroppe, men fandt 

ud af at f.eks. juice havde samme pris som f.eks. Rema 1000, og så kunne jeg lige så godt købe det i 

Sparkær. Samt syntes det er ærgerligt, at man ikke kan give ungerne en 10’er, og så de selv kan gå 

op og købe slik. Tror jeg lagde ca. 150 kr. pr uge deroppe 

 Jeg handlede der meget og lagde egentligt mange penge deroppe. Det betyder meget, det er 

nogen, man kan snakke med og føler sig velkommen og dejligt, hvis de selv er en del af Sparkær. 

Ville være skønt med en ny købmand.  

 God service er for mig helt naturligt, derfor har jeg ikke valgt dette svar. 

Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt med en købmand. Det er også et vigtigt samlingssted for 

byens borgere. Jeg lagde en stor del af min “hverdagshandel” hos købmanden. 

En anden ting, jeg ofte brugte, var: at bestille vare til bestemte formål. Så kan man hente “pakken” 

på et givet tidspunkt. Lækkert når det hele er nemt på den måde. 

Jeg tror, at hvis vi i Sparkær bestemmer os for, at vi VIL have en købmand, så er der god basis for 

det. Vi ses hos købmanden. 

 Først vil jeg lige sige tak til initiativtagerne til denne undersøgelse – en købmand i Sparkær er en 

fordel – både for byudviklingen, for den, der overvejende handler lokalt, for børn, der lige skal købe 

lørdagsslikket og for rigtig mange andre. Tænker, det er vigtigt, at der kommer mange mennesker i 

butikken hver dag – så hvilke funktioner kan der også lægges der – foruden apotekervarer, 

pakkepost, fastfood. Det så rigtig hyggeligt ud med caféborde og -stole udenfor butikken, hvordan 

kan vi os til at bruge det? 

 Jeg og min familie savner købmanden rigtig meget, da vi brugte den ofte. For os er det vigtigt med 

friske varer på hylderne og ikke mindst nogle varer på hylden. Prisen fejlede jo ikke noget ved den 

tidligere, da det var First Price lidt alla Rema 1000′s egne varer. Tak til initiativgruppen for dette 

indspark. 

 Hej. En af de ting vi manglede ved den gamle købmand, var en tilbuds folder med priser og gode 

tilbud. 

 Rigtig godt med dette spørgeskema! For os er det bare super vigtigt, at der er friske varer på 

hylderne, så man ikke skal tjekke dato på alle varerne… Derudover er det slet ikke nødvendigt med 

fast food i sådan en lille købmand. Hellere satse på en indbydende butik, så man får lyst til at 

komme der! Ordningen med bestilling af slagtervarer var et stort plus ved den tidligere købmand. 

 Skønnet ugentligt forbrug 200-300 kr. 

 Ønske om at kunne handle håndkøbsmedicin og afhente apotekervarer. 

 Hvis det bliver en Rema 1000 butik, så ville vi handle de fleste af vores varer der. 

 Priser bør matche priserne hos Rema 1000 eller Spar. 



 Ønske om at kunne købe økologiske mejeriprodukter. 

 Selvfølgelig skal vi have en købmand. Men det er vigtigt med en person, som er ”god for en snak”, 

og som er venlig og imødekommende. Vigtigt at butikken ser ordentlig ud (ren og pæn). Sparkær er 

kendt for, at borgerne står sammen, når det gælder. Det må vi helt klart gøre nu, og virkelig 

opfordre folk til at handle lokalt. 

 Slagtervarer samt frugt og grøntsager skal være friske og indbydende. Mejeriprodukter skal også 

være friske. 

 Ønske om at kunne købe tobak. 

 Handel ved købmanden er betinget af, at kvaliteten af varerne er god (ikke discount) 

 Ønske om friskbagt brød, rugbrød m.m., evt. fra en bager. Vil gerne betale mere for frugt – hvis det 

er friskt. Mulighed for aflevering af bøger fra biblioteket. 

 Det er vigtigt, at stedet er i orden, og ikke ulækkert som ved den seneste købmand. 

 

 

 


