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Sol og Strand støtter opførelsen af ny dagligvarebutik i Voerså.
Et nyt samarbejde mellem en borgergruppe og feriehusudlejningsbureauet Sol og Strand
skal sætte yderligere skub i byggeriet af en ny dagligvarebutik i Voerså.
I 2013 lukkede byens købmandsbutik, og siden 2019 har en borgergruppe i Voerså og
Dagrofa arbejdet på at få etableret en ny dagligvarebutik. Via borgeraktier og støtte fra
fonde, har initiativtagerne allerede formået at indsamle mere end 2 millioner kroner til
projektet, der har fået navnet ”Voerså Butikshus”. Håbet er, at det nye samarbejde med
Sol og Strand kan medføre endnu mere økonomisk opbakning til projektet.
-

Vi er glade for, at vi har indgået denne aftale, som vi ser som en klar fordel for
begge parter. Sol og Strand støtter med et økonomisk bidrag på 10.000 kroner til
Voerså Butikshus, for hver gang Sol og Strand det næste halve år indgår en aftale
om udlejning i 2021 og 2022 af et sommerhus, som de ikke har haft udlejning af i
2019 og 2020. Samtidig får sommerhusejeren fire anparter i Voerså Butikshus,
hvilket svarer til en værdi af 10.000 kroner. Vores håb er, at der kan indgås mange
af disse aftaler, så det økonomiske bidrag til Voerså Butikshus kan blive
betragteligt, siger Jørgen Engbjerg, der er formand for Voerså Byudvikling.

Butikken, der bliver på 800 kvadratmeter, opføres ved siden af Stensnæsskolen, og
udover dagligvarer vil der ligeledes blandt andet være udlevering af pakker og medicin.
For stifterne af Sol og Strand Feriehusudlejning, Margit og Kjeld Andersen, er det helt
naturligt at støtte projektet, som har stor betydning for det lokalsamfund, der står deres
hjerte meget nært. Parret har et helt særligt tilknytningsforhold til området, da det var her,
kimen til erhvervssuccesen blev lagt. I 1974 byggede ægteparret et sommerhus, som de
begyndte at udleje og senere fulgte udlejning af yderligere to huse, som bekendte havde
bygget, og siden har det taget fart.
I dag har virksomheden, der har hovedkontor i Hune ved Blokhus, 22 lokalbureauer fordelt
i hele Danmark og beskæftiger 135 helårsansatte og 1200 sæsonansatte medarbejdere,
der varetager formidling af udlejning og servicering af omkring 6500 sommerhuse i hele
landet. I 2019 overgik virksomheden til fondseje med det formål at støtte velgørende
organisationer og lokale formål.
-

Vi ønsker at tage del i en positiv udvikling af de områder, hvor vi er aktive og ser
muligheder for vækst. Dermed kan vi bidrage til, at destinationen udvikler sig til at
være mere attraktiv ikke alene for vores gæster men også for de fastboende, og det
er derfor helt oplagt for os at gå aktivt ind i projektet i Voerså, hvor vi også etablerer
et kontor til møder. Ad den vej vil vi også kunne støtte butikshuset og forhåbentlig
skabe trafik til købmanden, siger Tina Boelt Sørensen, der er bureauchef hos Sol

og Strand Hals, der dækker udlejning af sommerhuse i Voerså-området, og hun
håber, at mange sommerhusejere kan se perspektiverne i at blive udlejer.
-

Udlejning er af stor samfundsøkonomisk betydning - en feriegæst har et
døgnforbrug på 750 kroner, uanset om der er tale om et barn eller voksen. Heraf
går en tredjedel til overnatning, mens de resterende går til forbrug på destinationen
og dermed med til at understøtte lokalsamfundet. For nogle kan det måske være
grænseoverskridende at blive udlejer, og derfor har vi indført det, vi kalder ”ingen
binding”, hvilket betyder, at man kan opsige aftalen med blot en måneds varsel med
respekt for de indgåede lejemål. Det åbner mulighed for, at man kan prøve kræfter
med udlejning uden at binde sig for en længere aftale, som det ellers er kutyme i
branchen, og det er ganske gratis at komme i gang med udlejningen, fortæller Tina
Boelt Sørensen.

Går alt som planlagt ventes ”Min Købmand”, som også får et tankanlæg og ladestation til
el-biler, at åbne i første halvår af 2021.

Om Sol og Strand Feriehusudlejning:
Sol og Strand Feriehusudlejning er en dansk- og fondsejet virksomhed, der siden 1979 har serviceret,
markedsført og udlejet privatejede ferieboliger i hele Danmark. Foruden hovedkontoret har Sol og Strand
22 lokalbureauer fordelt rundt om i Danmark og omkring 6.500 private sommerhuse til udlejning. Sol og
Strand har omkring 135 fastansatte og i højsæsonen mere end 1.000 dedikerede medarbejdere, og vi
brænder alle for at give både vores sommerhusejere og vores feriegæster den bedst mulige service og
oplevelse.

