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Nyt fra Netværksgruppen Agger. 
En fantastisk varm og solrig sommer i Danmark er nu vel overstået, og der er – 

forhåbentligt - igen samlet ny energi. 

Netværksgruppen afholdt bestyrelsesmøde den 1.september, specielt med 

fokus på den triste situation, at ”Min Købmand” i Agger har lukket her ved 

udgangen af august måned. 

Efter flere henvendelser om ”der kunne gøres noget”, har vi lovet at vende 

tilbage når vi kendte situationen. 

Realiteten er, at ”Min Købmand” er lukket. og Agger er derfor p.t. uden 
dagligvareforretning. 

Vi kender ikke til noget konkret om ny åbning, men er optimistiske. Da vi kun 
på rygtebasis har hørt at der er flere forskellige interessenter, der kunne være 
interesserede i at videreføre en dagligvareforretning under en eller anden 
form, kan Netværksgruppen ikke basere sig herpå. 

Netværksgruppen har derfor her og nu afstået fra at indkalde til orienterings 
møde om dagligvarebutik i Agger, idet det p.t. ikke vil bringe yderligere 
afklaring.  

En anden sag der optager Netværksgruppen og Agger by er Havneprojektet. 

Havneprojektet er i fuld gang og torsdag den 9.oktober holder 

Netværksgruppen møde med fiskeriforeningens formand for at høre nærmere 

om status på projektet, og om der er noget Netværksgruppen kan gøre for at 

bakke op omkring projektet. 

Den tidligere etablerede byfornyelsesgruppen, som har kørt sideløbende med 
Netværksgruppen har meddelt, at de vil fortsætte som selvstændig gruppe. 
Netværksgruppen glæder sig over at de samtidigt har meddelt at de fortsat vil 
arbejde for Agger by. 

Det er nu lykkedes at få nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde en 
”velkomstpakke” til nye tilflyttere til Agger. Netværksgruppen er 
repræsenteret i arbejdsgruppen ved Thorleif Carlslund-Madsen 

Arbejdsgruppen modtager gerne gode input hertil. 

Med venlig hilsen på vegne af Netværksgruppen 

Else Marie Larsen, den 4.9.2014 

http://www.aggerby.dk/

