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Fyn

Christina Dreyer og Annette Hedegaard er i fuld gang med de sidste opgaver inden
åbningsdagen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Fyn slipper for tung
regn tirsdag morgen
- men den kommer
senere
Erhverv

Efter 45 års
diskretion: Olav de
Linde røber
størrelsen på sin
formue

Den nye konceptbutik slog dørene op den 6. juni.
Faaborg: Håndværkerne er færdige, lokalet er renoveret, og varerne er
kommet på hylderne. Torsdag den 6. juni klokken 9 var "Løvens Hule"
klar til åbning i Herregårdscenteret.

Annonce

Det er apoteker Sten Grønved, der står bag Faaborgs nye butik. En
konceptbutik med mærkevarer inden for personlig pleje.
- Konceptet er inspireret af "Normal"-kæden, hvor man kan købe
mærkevarer til en fornuftig pris. Sortimentet adskiller sig fra apotekets.
På apoteket er vi underlagt nogle myndighedskrav, som gør, at vi er
begrænset i sortimentet, og jeg synes, det kunne være sjovt at afprøve
nogle nye produkttyper, sagde Sten Grønved, da han præsenterede
konceptet for en god måneds tid siden.
Han har ansat Christina Dreyer og Annette Hedegaard, som sammen
med en flok ungarbejdere skal køre butikken.
- Jeg tror, vi er det første apotek, der prøver det her med at køre en
selvstændig butik i butikken. Jeg glæder mig helt vildt, men jeg er også
rigtig spændt på, hvordan folk tager imod det, og om det kan bære.
Men hvis ikke vi prøver, så sker der jo aldrig noget nyt, siger Sten
Grønved og understreger, at projektet får fuld skrue med både gode
åbningstilbud og markedsføring.

KERTEMINDE

For lidt plads, for meget
larm og måneder uden en
legeplads: Nybygget
børnehus skal laves om

- Det skal i hvert fald ikke være fordi, folk ikke ved, at vi er her, at de
ikke kommer, griner han.
Løvens Hule har samme åbningstider som apoteket, ligesom der også
bliver adgang til den nye butik fra apotekets lokaler.
Butikken har dog eget cvr-nummer, og det er Sten Grønved, der står
som personlig ejer. Med navnet "Løvens Hule" bliver butikken en del af
Sten Grønveds "løve-familie" med Faaborg Pharma og Faaborg Løve
Apotek.
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