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Købmanden i Højvænge vil vi nødig undværer. 
Står vi og mangler købmandsvarer i weekender og ferier herude, er der langt til et alterna-
tiv. 
Gennem 17 år har Abdul serviceret -og for mange været et samlingspunkt for hele Som-
merbyen. 
Det vil vi i Højvænge meget gerne have, at Abdul fortsætter med. 
 
Hvis ikke vi alle, støtter op og køber nogle varer hos købmanden, er alternativet ikke til at 
bære – det vil ende med, at vi ikke har nogen købmand. 
 
Sommerbyen Højvænge har lejekontrakten med købmanden, og dermed også vedligehol-
delse af bygningen. 
Bygningen har i nogle år trængt til renovering, og vi står i en situation, hvor vi skal gøre op 
med, om fortsat drift af købmandsbutikken er økonomisk ansvarligt. 
Omsætningen er bestemt ikke stigende, og købmanden beder om huslejefrihed i vinterpe-
rioden. 
Lejenedsættelse vil betyde, at der ikke er økonomi til renovering af bygningen. 
Det vil koste Højvænge penge, og det syntes vi ikke vi skal være alene om.  
Købmanden servicerer ikke kun Højvænge, men faktisk hele sommerbyen. 
 
En kasse sodavand, øl eller dagligdagsvarer, koster selvfølgelig mere hos købmand Ab-
dul. 
Butikken har åbent hver dag i sæsonen, og stort set passet alene af Abdul. 
Sådan har det været  i 17 år, med åbningstider fra kl. 7.30 til 19.00 hver eneste dag, 80 ti-
mer om ugen. 
 
I Højvænge har vi valgt, at vi køber øl, vand og brød mm. alt det vi som foreningen bruger 
til GF, div. arrangementer og fester. 
Det koster vores forening lidt ekstra, at støtte op om købmanden.  
Vi håber, I vil bede jeres haveejere støtte op om Sommerbyens købmand. 
Vi vil også kraftigt opfordre jer i bestyrelserne, at købe ind til jeres forskellige aktiviteter 
hos Abdul. 
 
Hvis ikke vi alle gør noget, ender vi men en tom købmandsbutik! 
 
Med venlig hilsen 
Sommerbyen Højvænge Hf 
 
Formand  
Jens-Christian Mackeprang 


