
Kære alle     Vejen, 17. marts 2020 
 
Som lovet vil jeg løbende forsøge, at komme med opdateringer om situationen for detailhandlen.  

 

Jeg har de sidste dage været en tur igennem byen og jeg har også talt med flere af jer i passende afstand.  

Det er ikke nogen rar situation med manglende kunder og omsætning og det eneste vi kan gøre, er at  

fortsætte med at gøre det så nemt for kunderne, at vi kan holde lidt gang i hjulene, mens krisen står på. 

 

Tendensen er den samme i hele landet, og vi ser nu at storcentre flere steder er begyndt at reducere i 

åbningstiderne. Handelen er mange steder gået i stå, og også mange webshops oplever fuldstændig stilstand. 

 

Flere byer arbejder lige nu med løsninger, hvor de der i forvejen leverer direkte til kunderne, laver 

aftaler med de øvrige butikker om, levering - det vil jeg gerne forsøge at igangsætte, hvis I giver mig 

nogle tilkendegivelser. 

 

Via citychef netværket med andre handelsbyer arbejdes der også med idéer til afhjælpning og det er også 

igennem dette netværk, vi er i direkte dialog med Dansk Detail og Dansk Erhverv, hvor vi blandt andet via 

konstruktive fakta forsøger at gøre opmærksomme på situationen ude i handelsbyerne. 

 

Lige nu ved vi ikke, om der kommer forslag om nedlukning af specialbutikkerne m.m., som vi ser det i 

udlandet, men hvis danskerne ikke tager regeringens retningslinjer alvorligt nok, er det med stor 

sandsynlighed ét af de næste skridt. 

 
Følgende tiltag fra regeringens krisepakke kan nu benyttes af detailhandelen 

Midlertidig lønkompensation for medarbejdere der sendes hjem med fuld løn 
https://bit.ly/3deBK8i 

Sygedagpenge/løn til medarbejdere fra første fraværsdag 
https://bit.ly/2TTsChu 

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat 
https://bit.ly/2vpCTsn 

Regeringen arbejder i øjeblikket på yderligere hjælpepakker til selvstændige erhvervsdrivende. 
 
Følgende lokale organisationer står også klar til at hjælpe 
 
Du kan også via vores lokale Udvikling Vejen/Erhvervsvagten få rådgivning af Advokat/Revisor/Udvikling 
Vejen 
http://www.udviklingvejen.dk/vi-tilbyder/erhvervsvagten.aspx 
 
Via erhvervshus Syd kan du få råd og vejledning af specialuddannelse konsulenter, hvis din virksomhed 
skulle komme i krise 
https://ehsyd.dk/early_warning 
 
Mvh 
Flemming Simested 
Citymanager Handelsbyen Vejen 
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