’1 år ad gangen….’ var tanken, da Mai Britt
Pedersen for nu snart 11 år siden, indvilligede
i at overtage, hvad der dengang var den lokale
Brugs. Og med rygende hast er der nu gået 11 år
– og heldigvis for det. I dag kan vi vel alle betragte KwikSpar i Skuderløse som et af vore lokale
knudepunkter. Et sted, vi stort set alle kommer i
mere eller mindre grad, et sted hvor vi møder naboen, hvor vi får en snak om, hvad der sker
omkring os. Jeg gik en tur ind for at tale lidt med
Mai Britt om aktiviteterne i – og omkring – butikken.
Men hvem er det vi møder, når vi kommer indenfor på Skuderløsevej 59 ? Jamen, det er i hvert
fald Mai Britt selv, der ofte selv er tilstede i butikken – enten på kontoret eller blandt de mange
varehylder. Men derudover finder vi til daglig både
Dorte og Helen. Dorte bor selv i Skuderløse, mens
Helen kommer fra Haslev. Helen er den med flest
år i butikken af alle, da hun allerede var ansat,
da Mai Britt overtog ansvaret. Derudover møder vi
Lone (Mai Britts søster), Jannie og Charlotte, der
alle arbejder deltid og overvejende i weekenden.

Kan man sige noget entydigt om, hvad vi lokale
bruger vores lokale supermarked til? Nej, det er
meget med forskel, mener Mai Britt. ’I mange
tilfælde er vi, hvad jeg kalder en ”glemme-butik”,
hvor personer i nærområdet får handlet de ting,
de glemte, da de var i Bilka og ikke orker at køre
langt for. Men omvendt er der også en hel del
lokale, der handler alt hvad de kan hos os, og herefter handler det resterende andre steder.
Men kunderne der kommer til butikken er ikke
kun de helt lokale. Eksempelvis er der kunder, der
kommer helt fra Fensmark og handler flere gange
om ugen – og det på trods af, at der både er den
ene og den anden handlemulighed i Fensmark.
’Jeg tror, at kunder foretrækker nærheden’ siger
Mai Britt – og jeg tænker det samme. Når man går
ind i butikken, frembringer det nemlig en følelse
af nærhed og åbenhed, hvor jeg føler mig rigtig
velkommen, og hvor der bliver sagt pænt ’goddag’
– og mere til, hvis der er tid til lidt småsnak.
Desværre ser vi jo færre og færre af denne slags
lokale supermarkeder i små byer som Skuderløse.
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Mai Britt fortæller da også, at det ikke er en guldgrube, men at salg uden for lokalområdet er med
til at holde hjulene kørende for hendes erhverv.
Dette omfatter bla. udbringning 4 dage om ugen i
hele Faxe kommune. Derudover er der salget som
følge af, at Skuderløse jo ligger på en ret trafikeret strækning mellem Næstved og Haslev, hvor
KwikSpar indfanger en hel del ’strøg-handel’.
’Jeg går bestemt ikke og er bitter over, at mange
lokale vælger at handle inde i byerne – jeg glæder
mig tværtimod over det salg, der kommer fra de
lokale, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for at
understøtte de behov, der viser sig i lokalområdet’. Jeg nikker og udtrykker min begejstring for
KwikSpar’s apotek-service. Vidste du, at du kan
afhente din medicin i KwikSpar frem for at skulle
indfinde dig i køen på Haslev apotek? Det er sandt
– og dette med kun 1 dags forsinkelse. Jeg er henrykt!! Desuden er kopi og fax-service ligeledes en
del af ’vare-sortimentet’ hos Mai Britt og co.
Til spørgsmålet om hvordan det er at være en af
lokalområdets knudepunkter, svarer Mai Britt:

’Det er da sjovt. Vi får mange historier om, hvad
der sker rundt omkring, da en hel del af vores
kunder godt kan lide at få en snak, når de kommer ind i butikken. På den måde lærer vi rigtig
mange ansigter at kende – ikke navne eller hvem
de er. En person, jeg føler jeg kender godt kan
pludselig referere til dennes ægtefælle, og så kan
jeg blive helt blank, fordi jeg ikke kender og navn
og hvem der hører sammen med hvem. Men alt i
alt er det hyggeligt, og vi prøver, hvad vi kan for at
bidrage til livet i vores lokalområde.’
Morten

Lokale erhverv søges…
I sidste nummer af lokalbladet startede vi en artikelrække, der vil fortælle om de lokale erhverv vi har i
området – lokale erhverv for lokale folk – og har du
i denne forbindelse forslag til et erhverv vi bør kigge
nærmere på, er du meget velkommen til at kontakte
Lokalrådet eller Lokalbladet, som med glæde vil tage
imod et sådan forslag.

4 af de daglige ’ansigter’ i KwikSpar, Skuderløse. Fra venstre: Mai Britt, Dorte, Helen og Lone.
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