
PRESSEMEDDELELSE:  

Corona spærrer vejen for havnehøker på Femø sommeren 2020.  

”Vi - Femø Beboerforening og høkerne Sussie og Bo - har tidligere i fællesskab meldt 

begejstret ud, at vi satser på at åbne butikken i Det Gule Magasin på Femø Havn til 

Pinse. Vi er begge parter forfærdelig kede af, at vi nu er nødt til at opgive den 

ambition.   

MEN, Femø Beboerforening fortsætter indsatsen for at få åbnet butikken på 

havnen. Vi satser på at starte i efteråret, med en kombination af nethandel - eller 

lignende - med bestilling og udlevering i butikken og begrænset fast udvalg af varer. 

Butikken skal samtidig fungere med begrænset åbningstid som møde- og hygge-sted 

for Femøbeboerne” siger Ulrik Andreasen formand for Femø Beboerforening.  

”En sommer - formentlig uden jazzfestival, kvindelejr og udenlandske sejlere – er et 

utilstrækkeligt grundlag for os til at satse vores private økonomi ved drift af 

sommerbutikken i 3 måneder eller måske mindre.   

Der har også været mange udfordringer under vejs, lige fra klargøring af lokaler, 

anskaffelse af nyt køl og frys og andet inventar, til klarhed over vores plads på 

havnen. Alt sammen noget der skulle nås inden åbning. Det arbejdede vi i fællesskab 

på, men så kom Coronaen og trak tæppet væk under os. Vores sidste nødplan var en 

foreningsbutik drevet i fællesskab. Den er ikke realistisk nu. 

 Så vi må nu skuffe de mange, der har glædet sig til, at vi åbnede Havnehøkeren 

igen” lyder det fra Sussie og Bo.  

”Jeg kan tilslutte mig Sussie og Bos udlægning om forløbet og overvejelserne. 

Bestyrelsen i Femø Beboerforeningen måtte i weekenden konkludere, at vi ikke er i 

stand til at løfte opgaven med en sommerbutik med lang åbning alle ugedage – her 

og nu - på frivillig basis. Vi prøver igen til næste sommer, hvor vi satser på at 

Coronaen ikke spænder ben for en sommerbutik. Sussie og Bo er meget velkomne til 

at melde sig igen til sommeren 2021” slutter Ulrik Andreasen.   
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