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Koordinator gør det klart:
Kun kunder kan hjælpe
butikker ud af coronakrise
CORONAVIRUS:
Hverken erhvervsforeningerne eller
Slagelse Kommune
kan redde de små
og mellemstore
butikker gennem
coronakrisen. Det
slår detailhandelskoordinator Rasmus Lindvig fast og
peger i stedet på én
gruppe, som kan nemlig kunderne.
Af Fleur Sativa
SLAGELSE KOMMUNE: Den
ene mands forbrug er den
anden mands indtjening.
Det er logik - eller skulle
man sige matematik - for
burhøns.
Det mener i hvert fald Rasmus Lindvig, der er ansat
som detailhandelskoordinator i Slagelse Kommune.
Her er hans opgave at understøtte og være med til at
forme fremtiden for den lokale detailhandel i Slagelse,
Korsør og Skælskør. Noget,
der som regel sker i tæt samarbejde med detailhandlerne, de tre erhvervsforeninger og Slagelse Kommune.
Men efter coronakrisens
udbrud er han og de andre
aktører degraderet til mindre vigtige bænkevarmere
i kampen om butikslivets
overlevelse, mener han.
Kampens vigtigste spil-

Hvis man vil se færre af de her skilte i gadebilledet, skal kunder forberede sig på at handle mere lokalt.
Særligt små butikker må i øjeblikket dreje nøglen om som følge af coronakrisen. Og det er kun kunderne,
der kan redde dem, siger detailhandelskoordinator i Slagelse Kommune. 
Foto: Fleur Sativa
ler er i stedet kunden, som
er nødt til at handle lokalt,
hvis små og mellemstore
virksomheder skal have en
chance, siger Rasmus Lindvig til Sjællandske.

En lokal kamp

- Det er ikke mig som det a i l h a ndel skoord i n ator,
kommunen eller erhvervsforeningerne, der kan sørge
for, at butikkerne overlever.
Det er kun kunderne, der
kan det, siger han og peger
på, at erhvervsforeningerne
for eksempel kan indrykke
annoncer eller stå for at afholde konkurrencer til gavn
for det samlede butiksliv.
- På den måde kan man
skabe rammerne for, at de

handlende køber. Men det er
først, når jeg som kunde rent
faktisk går ned i den enkelte
butik og bruger mine penge
lokalt, at vi ser resultatet.
Og først når det sker, kan
butikslivet overleve krisen,
forklarer Rasmus Lindvig.
Men også de erhvervsdrivende imellem kan hjælpe
hinanden, siger detailhandelskoordinatoren og peger
blandt andet på det lokale
pizzeria Skælskør Pizza og
Steakhouse, som har valgt
kun at købe råvarer fra lokale grønthandlere under
coronakrisen.
- Det er et rigtig godt eksempel på den lokale kamp,
som er livsnødvendig at tage
op lige nu. Han (pizzeria-eje-

ren, red.) hjælper andre butikker, mens han samtidig
gør sig selv en tjeneste, fordi
andre kunder får lyst til at
handle hos ham. Og pludselig kører de økonomiske
hjul, forklarer han.

Spørgsmål om overlevelse

Og netop at holde gang i de
økonomiske hjul - lokalt - er
særligt vigtigt under coronakrisen, siger Rasmus
Lindvig. Hvad der sker, hvis
hjulene ikke holdes i gang,
ser man nemlig allerede eksempler på flere steder.
Særligt små, nystartede
forretninger har således
måttet dreje nøglen om. Det
gælder for eksempel secondhand-tøjbutikken
Mode-

- Det er ikke mig som detailhandelskoordinator, kommunen eller
erhvervsforeningerne, der kan sørge for, at butikkerne overlever. Det
er kun kunderne, der kan det, siger Rasmus Lindvig og opfordrer alle
til at handle lokalt i forbindelse med coronakrisen.  Foto: Per Vagnsø
stand i Slagelse, som den 1.
marts ellers kunne fejre sin
et års fødselsdag.
I et opslag på Facebook annoncerer ejerne, at butikken
lukker. Det skyldes coronavirus, lyder det.
- Snakken om at handle lokalt var der også i efteråret
og forrige år. Men det er i dag
gået fra at være et spørgsmål om bekvemmelighed til
et spørgsmål om overlevelse, siger Rasmus Lindvig og
opfordrer derfor alle kunder
og butikker til at støtte lokalt i stedet for at smide pen-

ge efter internetgiganter og
store butikskæder.
– I lang tid har det været
okay, at man lige handlede på Amazon. Men nu kan
man se, at butikker i lokalområdet lukker, fordi de
mangler omsætning, forklarer han og uddyber:
- Så hvis man vil være sikker på, at man i fremtiden
har en levende by – og hvis
man forbinder en levende by
med butiksliv – så er det nu,
man skal handle i sit nærområde, slår detailhandelskoordinatoren fast.

I MERE
END 30 ÅR

Tandlæge spa- og implantatklinik

Har vi leveret kvalitetsfoder
og tilbehør til kæledyr.
Vores succes skyldes i høj grad
den interesse vi har
for vores dyrs velbefindende.
Det er netop der vi kan gøre en forskel.

Har du brug for akut
tandlægebehandling?
Ring til os - så finder vi en tid samme dag.
Kontakt os på telefon 58 53 14 14
Find den indre ro, mens vi giver dig smilet!

KIG FORBI VORES FORRETNING
I SLAGELSE, HVOR DU BÅDE
KAN SE OG MÆRKE DE
MANGE PRODUKTER OG
MILJØER, VI HAR UDSTILLET
- Handler du hos os, handler du hos
fagmanden og specialisten

Kom ind og hør hvordan!

DYRENES
ELDORADO
Specialbutik for foder, rideudstyr og tilbehør

Bornholmsvej 8 4200 Slagelse T. 5852 7100
slagelse-flisecenter.dk

Rugvænget 30 - Slagelse - tlf. 58 52 63 53
Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30. Lørdag 9.00-14.00. Søndag 10.00-14.00

