
Ny købmandsbuk i Sevel 
Ønsker du at… 

• Sikre værdien af dit hus. 

• Beholde lokal indkøbsmulighed. 

• Det er nemt og hur�gt at sælge sit hus. 

• Sevel kan �ltrækker unge familier og dermed styrke skole, børne-

pasning og det ak�ve foreningsliv. 

• Have et lokalt mødested og sikre liv i byen. 

• Ældre kan blive boende, da indkøb med god service er tæt på. 

• Bevare en særdeles ak�v landsby med stort sammenhold. 

• Bevare vig�g lokal service, som vareudbringning, receptmedicin, 

pakkeshop, bagerbrød, blomster, håndkøbsmedicin og lo#o. 
 

     - Alt det discount ikke kan! 



Spørgsmål og svar 

Hvad er risikoen ? 

- Hvis projektet ikke kan gennemføres får du pengene �lbage på din 

konto. Dagrofa s�ller en husleje-garan� i 10 år, og e'er 20 år regner vi 

med at bu�kken er gældfri. Der er forsat lejeindtægt, så anparternes 

værdi øges over �d. 
 

Hvordan ser køreplanen ud? 

- 2023 går med planlægning, fondsansøgninger og �lladelser. Byggeriet 

forventes påbegyndt sidst i 2023 og indvies i e'eråret 2024. 
 

Jeg har ikke penge l anparter, kan jeg stø�e alligevel ? 

- Ja, der er mulighed for at låne �l anpartskøb i Sparekassen Danmark, 

se vedlagte folder. Eksempel: Lån �l 4 anparter á 2.500 kr med afdrag: 

Ydelse 104,- kr/måned i 10 år. 
 

Hvordan udvikler huspriserne sig ? 

- Investeres der i en ny købmandsbu�k i Sevel fastholdes huspriserne. 

Lukker købmanden falder huspriserne typisk 15-20% og ligge�der 5-

dobles. Køb af anparter er altså en frem�dssikring af værdien af dit hus. 

 

Får jeg indflydelse ? 

- Hver anpart giver en personlig stemme på generalforsamlingen. 

Flere anparter giver flere stemmer. Hvis ægtefælle ønsker at deltage, 

skal de også købe en eller flere anparter.  
 

Kan jeg sælge mine anparter ? 

- Ja. Typisk sælges de sammen med huset. 



Anparter 
Ved at købe anparter i en ny købmandsbu�k sikrer du: 

• Værdien af dit hus. 

• Øget �lflytning �l byen. 

• At være med-ejer af byens købmandsbu�k. 

• Frem�dssikring af Sevels udvikling som et a#rak�vt sted at bo. 

 

Økonomi 
 

• Om ca. 20 år har vi en gældfri bu�k, med forsat lejeindtægt. 

• Anparter kan sælges, f.eks. sammen med huset. 

• Du hæ'er KUN for dine egne anparters værdi. 

• Dagrofa giver 10 års husleje-garan� på købmands-lejemålet. 
 

 Investering  12 mio kr 

 Lån      7 mio kr 

 Fonde     1 mio kr 

 Anparter     3,2 mio kr 

 Sponsorater    0,8 mio kr 

 




