Sonja og Paul Petersen foran den nybyggede SPAR i Agerskov, hvor der med LAG-støtte er etablere en unik delikatesse
afdeling med lækkerier til alle.

LAG-støtte fik delikatessen ”Spar Tid” i mål i Agerskov
Butiksdød kan være en udfordring i de mindre byer og ofte må den lokale købmand lukke og
slukke, men dette er ikke tilfældet i Agerskov. Her er Sonja og Paul Petersen gået mod strømmen og har
investeret millioner i fremtiden og bygget en ny flot og fremtidssikret købmandsbutik. Takket være midler
fra LAG er der også investeret i Spar Tid, som er butikkens nye lækre delikatesseafdeling.
En delikatesseafdeling er en særlig satsning og en stor investering sammen med hele byggeriet af den nye
butik. Støttekroner fra LAG Haderslev-Tønder sikrede at delikatesseafdelingen ’Spar tid’ blev til virkelighed i
fuldt omfang.
”I forbindelse med etableringen af vores nye 1000m2 store butik ønskede vi at etablere en unik delikatesse
afdeling med convince produkter, kvalitet, lette færdigretter til den travle familie, traditionelle mormor retter
mm.” fortæller Sonja og Paul Petersen, der har været købmandspar i Agerskov i mere end 30 år. ”Vore
kunder har taget rigtig godt imod den nye specialafdeling, der er kommet så godt fra start, at travlheden har
givet behov for ansættelse af mere personale”
LAG-ordningen er en del af EU’s landdistriktspakke, hvor der er afsat EU-midler til at fremme lokal udvikling
og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Formand for LAG Haderslev- Tønder, Johanne Ludvigsen fortæller: ”Spar i Agerskov er et rigtig vellykket
eksempel på, hvordan støtte med LAG-midler kan løfte projekter og medvirke til at skabe udvikling, aktivitet
og arbejdspladser i vore landdistriktsområder”
Ideen til at søge LAG’en om midler til medfinansiering af delikatesseafdelingen er udsprunget som en
forlængelse af et tidligere LAG-støttet projekt i Agerskov, nemlig Agerskov i bevægelse. Her gav LAG’en
støtte til en såkaldt ’landsbykoordinator’ der gav et kæmpe-boost til byen og gennem sine tiltage har
medvirket til at give tro på fremtiden og at arbejde sammen mod et fælles mål. Formand Johanne Ludvigsen
tilføjer ”Så jeg synes at disse projekter viser, at det nytter noget, dels at tage initiativ og styrke fællesskabet
gennem aktiviteter lokalt, og dels at LAG-midlerne gør gavn og løfter projekter, der ellers ville være vanskelige
at få finansieret.”

Fakta:
LAG-ordningen er en del af EU’s landdistriktspakke, hvor der er afsat EU-midler til at fremme lokal udvikling
og attraktive levevilkår i landdistrikterne.
Kommende ansøgningsfrister til LAG Haderslev-Tønder er 8. september og 18. november 2019.
Har du allerede nu en god ide til gavn for dit lokalområde, så tag kontakt til LAG koordinator Solveig Kappel,
der kan hjælpe dig med informationer om ordningen.
Især projekter der skaber erhvervsudvikling og arbejdspladser vil nyde fremme.
Læs mere om ordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.livogland.dk

Har du spørgsmål, så kontakt LAG Koordinator Solveig Kappel
på mobil: 20148609 eller e-mail: koordinator@lag-haderslev-toender.dk

