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Bilag 2:  Teknik- og Erhvervsudvalgets møde d. 15. august 2019  

Høringsbidrag indkommet i forbindelse med den forudgående høring vedrørende planlægning for 
Gammel Nybyvej 62  

 

Generelt om høringen:  

 Høringen forløb i perioden 30/04/19 til og med 03/06/19.  
 Offentliggjort i samme periode på plandata.DK og Svendborg Kommunes hjemmeside. 
 Berørte myndigheder er orienteret pr. mail. 

Høringssvar:   

Der er modtaget i alt fem høringssvar fra:  

1. Museets notat ved museumschef Esben Hedegaard 
2. Margit og Finn Christensen – Gammel Nybyvej 61 
3. Mary-Ann & Torben Pedersen – Gammel Nybyvej 67 
4. Anne Solhøj og Bjarne Rasmussen - Gammel Nybyvej 64 
5. Ivan og Tina Mørch - Gammel Nybyvej 65 

 

 

Om hvidbogen:  

Hvidbogen gengiver høringssvarene som resumé med administrationens bemærkninger og forslag til videre 
proces/besvarelse.  

Alle høringsbidragene er desuden resumeret i en hvidbog, jf. bilag 1.  
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 Grubbemøllevej 13 
DK 5700 Svendborg 

Tlf. +45 6221 0261 
info@svendborgmuseum.dk 
www.svendborgmuseum.dk 

 

Svendborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som arbejder med sydfynsk lokalhistorie, søfart,  
forsorgshistorie og arkæologi. Under Svendborg Museum hører: Danmarks Forsorgsmuseum, Sehesteds Oldsagssamling på Broholm,  

Anne Hvides Gård, Egeskov Mølle, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg  Søfartsarkiv samt en maritim flåde på 7 fartøjer. 

Indtast modtagerens navn. 
Til Miljø, Erhverv og Teknik 
Plan og Vej 
Svendborg Kommune 
  
 

Dato 20. maj 2019 
  

 
Svendborg Museums notat vedr. forslag om kommuneplantillæg og lokalplan for  
Gammel Nybyvej 62, Tåsinge 
 
 
Projektet accentuerer det længe erkendte behov for en lokalplan for hver af kommunens 
gamle landsbyer, der på baggrund af en arkitektur- og kulturhistorisk gennemgang sætter 
nogle retningslinjer for, hvad kan / kan ikke ske af nye anlæg. I tilfældet Gl. Nyby må 
forvaltning og politikere nu spørge sig – uden at have det brede grundlag at træffe 
beslutningen på: Hvor vigtig er det, at Gl. Nyby opleves som et arkitektonisk, 
kulturhistorisk og miljømæssigt sammenhængende miljø? Hvis det forekommer vigtigt, kan 
det skitserede projekt efter museets opfattelse ikke gennemføres. Hvis det ikke 
forekommer vigtigt, kan projektet gennemføres, og samtidig har man skabt præcedens for, 
at der skal bygges og forandres rigtig meget i Gl. Nyby. 
 
Efter museets opfattelse er Gl. Nyby værd at passe på. Det kræver en længere 
begrundelse: 
Landsbyens navn er gammelt og mildest talt mærkværdigt. Landsbyen nævnes første 
gang i 1366, men er meget ældre. Landsbyer med endelsen -by (og -tofte) henfører man 
normalt til bebyggelser anlagt i vikingetiden (800-1050), så vi må med navnet ”Nyby” regne 
med, at der på et tidspunkt i vikingetiden er sket en udflytning af bygningsenheder fra en 
ældre bebyggelse. Moderbyen er siden nedlagt, og i dag ved vi ikke, hvor den lå. 
Betegnelsen ”Gammel” bliver først knyttet til Nyby i 1800-tallet, da der opstår en ny 
bebyggelse, Ny Nyby, ved landevejen mellem Vindeby og Bregninge. 
Nyby fik først selvstændigt ejerlav ved udskiftningen 1787. I landsbyfællesskabets tid 
dyrkede bønderne i Nyby jorden i et dyrkningsfællesskab med byerne Troense, Svenderup 
og Vindeby. I 1573 lagde Kærstrup (det senere Valdemars Slot) Svenderup under 
hovedgården og tog også det meste af jorden fra Troense. Vindeby og Nyby beholdt altså 
deres jord og dermed gård-enheder.  
Fra 1366 til 1903 var Nyby tæt knyttet til Valdemars Slot. Fæstegårdene hørte under 
slottet, og på grund af hoveribehovet opstod der i 1600-tallet en hel del huse i Nyby. Som 
eneejer af landsbyen kunne Valdemar Slot påføre fæstegårdene en både fysisk og 
afgiftsmæssig regulering. I sidste halvdel af 1600-tallet gennemførte godset således en 
såkaldt ”egalisering”, hvor gårdene i Nyby blev gjort tilnærmelsesvis lige store i hartkorn – 
og dermed i hoveri og afgifter. Det var et almindeligt greb på den tid for at øge udbyttet fra 
fæstegårdene. Fra den tid stammer formodentlig også Nybys – for Fyn så sjældne – 
regulerede, rektangulære form: Nyby var formentlig allerede før egaliseringen en 
såkaldt ”vejby”, altså med gårdene liggende langs en bygade. Med egaliseringen synes 
landsbyen ”strammet op”, således at gårdene kommer til at ligge på række på begge sider 
af bygaden og på tofter af næsten samme størrelse, ca. 7000 kvadratalen (=½ td.land).  
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På samme måde som Valdemars Slot skaber en unik bystruktur i Troense i sidste halvdel 
af 1700-tallet, har godset altså omtrent 100 år tidligere skabt en særlig landsbyform i Nyby. 
Formen, ”den regulerede vejby”, kendes særligt fra Sjælland og Lolland-Falster, men er 
altså sjælden på Fyn.  
Efter udskiftningen i 1787 og en omfattende brand i 1916 er 9 gårde flyttet ud og i stedet er 
der blevet bygget almindelige huse op til bygaden på de gamle gårdes plads. De gamle 
tofter er de fleste steder reducerede til almindelig byggegrundsstørrelse, og et par tofter er 
slået sammen til én, bl.a. Gl. Nybyvej 60 og 62, men på trods af alle disse forandringer 
fornemmer man stadig på en tur gennem byen den regulerede landsbys taktfaste struktur.  
I Fyns Amts ”Landsbyregistrering” fra 1980’erne kategoriseres alle fynske landsbyer efter 
en 4-trins skala: Ingen interesse, Interesse, stor interesse og særlig interesse. Her sættes 
Nybys ”relikt-vurdering til ”Interesse”, mens den ”landsbytypoligiske vurdering” placerer 
Nyby som værende en landsby af ”Stor interesse”, fordi den som anlægstype (”reguleret 
vejby”) er typeren og forholdsvis sjælden. 
 
Når vi i dag diskuterer, om det er en god ide af bygge 8 rækkehuse på en dobbeltgrund i 
midt i Gl. Nyby, så kan man i hvert fald konstatere, at det vil være et markant brud med 
Nybys historie og hidtidige struktur. Landsbyen har i 1000 år bestået af gårde og 
enfamilieshuse, og bebyggelsen har siden 1600-årene ligget tæt op til bygaden og i en 
indbyrdes afstand, der var betinget af, at grundene havde næsten ens størrelse. Hertil 
kommer overvejelser omkring byggematerialer, taghældning mm. Gl. Nyby har flere nyere 
huse, der følger den traditionelle byggeskik, samt et få år gammelt hus i den nordlige ende 
af landsbyen, der absolut ikke gør det.  
 
Arkitekturudvalget ved Svendborg Kommune har tidligere angivet overfor kommunen, at 
villaen på Gl. Nybyvej 62 med SAVE-værdien 4 burde bevares. Det er også Svendborg 
Museums opfattelse. Villaen udgør sammen med et par andre samtidige villaer et vigtigt 
miljø midt i landsbyen med huse opført efter branden 1916. 
 
Sammenfattende er det Svendborg Museums opfattelse, at det skitserede projekt svækker 
Gl. Nybys kulturhistoriske værdier og gør landsbyen usammenhængende i arkitektonisk 
forstand.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Esben Hedegaard 
Museumschef 
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Fra: Margit og Finn Christensen [mailto:finmar@taasingemail.dk]  
Sendt: 31. maj 2019 20:39 
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Tæt-lav bebyggelse i Gammel Nyby 
 
Vi har modtaget et brev dateret d. 30. april 2019 fra Svendborg Kommune, hvori det meddeles, at 
der planlægges en bebyggelse omtalt som – en tæt-lav bebyggelse –, bestående af otte lejligheder 
på en grund beliggende Gl.Nybyvej 62 i Gl.Nyby. Og hvor vi desuden opfordres til at indsende 
kommentarer/ ideer dertil. 
  
Vi bor i genboejendommen Gl. Nybyvej 61, i Gl. Nyby. 
  
Vi har følgende bemærkninger: 
  
Vi er selvfølgelig glade for, at der nu foreligger en skitse for, hvordan ejeren påtænker, at byggeriet 
skal udformes. Men da det, i følge det foreliggende materiale, afviger markant fra det øvrige 
byggeri i byen, er vi noget betænkelige ved, hvordan helhedsudtrykket bliver, og hvordan det 
oprindelige landsbypræg bliver påvirket heraf. 
  
Derfor har vi følgende bemærkninger: 
  
1. I følge det foreliggende skitseforslag virker bygningerne noget mørke. Når dertil kommer at der 
planlægges at placere tre lejligheder med facaden ud mod Gl.  
    Nybyvej og ydermere i relativ tæt afstand til vejen, får vi en meget lang facade, som kommer til 
at virke meget dominerende og bombastisk i forhold til de  
    øvrige huse i byen.  
    Vi vil derfor som alternativ anbefale, at byggeriet rykkes tilbage på grunden til en afstand af 
minimum 20 meter målt fra vejmidte og til facade, og at  
    bygningen ud mod vejen reduceres til to lejligheder. 
  
2. I følge skitseforslaget ligger bygningerne hen over to forskellige matrikler. Er det i 
overensstemmelse med byggelovgivningen? 
  
3. I projektønsket foreligger der intet om, hvem der skal bo her og hvordan ejerforholdet skal 
være. Skal de enkelte lejligheder være ejerlejligheder,  
    andelsboliger, udlejningslejligheder eventuelt almennyttige eller hvad??  
  
Det ville være rigtig gavnligt med et møde med bygherre og eventuelt også kommunen for at få en 
snak om, hvad der foreligger af yderligere detaljer om projektet. 
  
Med venlig hilsen 
  
Margit og Finn Christensen 
Gl. Nybyvej 61. 
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Fra: Mary-Ann & Torben Pedersen [mailto:gammelnyby@taasingemail.dk]  
Sendt: 29. maj 2019 10:06 
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Betragtninger vedrørende tæt-lav bebyggelse i Gammel Nyby. 
 

Svendborg Kommune , Plan og Erhverv. 

Gammel Nyby er en mindre landsby, hvor strukturen som en udpræget vejby, med enkeltstående 
huse med tilhørende store grunde og med en klar afgrænsning mellem byen og de omkringliggende 
landbrugsarealer, er bevaret.  Denne struktur bør der i vid udstrækning værnes om ved tilføjelse af 
ny boligmasse, såvel indenfor som ved en udvidelse af landsbyafgrænsningen.  Opførelse af otte 
boenheder i byen, i form af rækkehuse, er en betragtelig udvidelse af byens nuværende ca. 25 
husstande og bryder med den eksisterende landsbystruktur. Der bør i videst mulig omfang gøres alt 
for at fortolke det eksisterende miljø ind i en ny bebyggelse. 

Idet offentlig transport ikke er tilgængelig fra byen, må det forventes, at bilen bliver det primære 
transportmiddel for de kommende nye beboere.    Som følge heraf må det antages, at der i 
forbindelse med boligerne skal etableres 2 parkeringspladser pr. boenhed, i alt 16 
parkeringspladser.  Anlægges parkeringspladserne som en samlet asfalteret enhed ud til bygaden, 
vil de fremstå som et visuelt fremmed element i bybilledet. Parkeringspladserne bør anlægges i 
mindre enheder eller placeres ikke synligt fra gaden.  

Torben Pedersen Gammel Nybyvej 67. 

 



6

Fra: Bjarne Rasmussen [mailto:br@dine-advokater.dk]  
Sendt: 24. maj 2019 08:49 
Til: Svendborg Kommune - Plan <plan@svendborg.dk> 
Emne: Tæt-lav bebyggelse i Gammel Nyby 
 
 
Vi har modtaget brev af 30. april 2019 fra Svendborg Kommune, hvor vi opfordres til, at forholde 
os til at der planlægges for tæt-lav bebyggelse på en grund beliggende Gl. Nybyvej 62 i Gl. Nyby. 
 
Vi bebor naboejendommen Gl. Nybyvej 64, Gammel Nyby. 
 
Vi har følgende bemærkninger. 
 
Indledningsvist hilser vi velkomment, at der understøttes et varieret boligtilbud i vore landsby, og at 
der tilføres landsbyen noget nyt. Og vi er glade for, at de nye ejere af Gl. Nybyvej 62 ønsker at 
nyttiggøre den dejlige grund de har erhvervet.  Men det bør ske indenfor rammerne af det Gammel 
Nyby er – nemlig en unik landsby.  
 
Derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på følgende: 
 

1) Ifølge kommuneplanen (side 107) er Gammel Nyby en på Fyn sjælden rektangulær reguleret vejby. 
Ifølge den generelle ramme for L1 områder – hvortil Gammel Nyby hører – skal et sådant område 
tilpasses omgivelserne, med særlig hensyn til bygningsstørrelse, udformning, parkering og 
adgangsforhold således, at områdets præg af landsbyområde ikke ændres væsentligt. Det hedder 
videre at nye bygningers arkitektoniske udformning, placering, materiale-og farvevalg skal 
medvirke til, at opretholde og videreføre karakteren af det eksisterende miljø og den stedlige 
byggetradition. 
 
Projektønsket fra grundejerne af Gl. Nybyvej 62 opfylder ikke gældende kommuneplan og de 
generelle rammer. 
 
Vi har erhvervet ejendommen Gl. Nybyvej 64 i tillid til, at vores landsby også fremover bevarer sit 
præg af en unik landsby i landzone. Ændring af kommuneplanen/kommuneplanrammen, og 
sideløbende udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan, vil bevirke en væsentlig ændring af 
landsbyens karakter, og vil bortfjerne landsbyen fra at være den traditionelle og unikke landsby, 
som vi holder så meget af. 
 

 
2) I projektønsket nævnes at de 8 nye boliger skal fungere som bofællesskab. Der nævnes imidlertid 

intet om hvem der skal bo der. Fx om der tænkes på ældreboliger, beskyttede boliger for særligt 
udsatte personer eller andre boliger med opførelsestilskud mv. 
 
I tingbogen kan vi se, at ejerne af Gl. Nybyvej 62 er Mogens Tolstrup og Sally Tolstrup. 
 
Ejerne har ikke kontaktet os, men vi kunne ønske os en snak med ejerne om det nærmere indhold 
af projektønsket. 
 
På denne baggrund anmoder vi om aktindsigt i grundejerens ansøgning, og samtlige bilag, som 
indgår i sagen omkring grundejernes ansøgning. 
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3) Vi bebor ejendommen Gl. Nybyvej 64 med grundareal 2460 m2. 
 
Ved skrivelse af 16. august 2005 fra Svendborg Kommune, Teknisk forvaltning (sag 2005080019A) 
har vi modtaget erklæring om, at der fra ejendommen ikke vil blive meddelt tilladelse til at 
udstykke en grund til selvstændig bebyggelse.  
 
Vores ejendom ligger for en dels vedkommende indenfor kommuneplanrammens område, og for 
en dels vedkommende udenfor kommuneplanrammens område.  
 
Vi kan således på nuværende tidspunkt sælge ejendommen uden avanceskat, jfr. lov om beskatning 
af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom § 8. Hvis der sker ændring af kommuneplanrammen og 
der udarbejdes en sideløbende byggeretsgivende lokalplan, hvorefter der på den enkelte parcel kan 
opføres indtil videre adskilligt flere end 1 bolig, vil vi være nødsaget til på ny, at indhente erklæring 
om at der ikke fra vores ejendom kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse. Vil vi kunne opnå 
en sådan erklæring, hvis kommuneplanen/kommuneplanrammen ændres og byggeretsgivende 
lokalplan udarbejdes i henhold til projektønsket? 
 
Hvis en sådan erklæring ikke kan opnås, er vi i en betydelig risiko for at blive påført en betydelig 
avanceskat ved realisation af vores ejendom. 
 
En sådan risiko for betydeligt økonomisk tab, er ikke acceptabel. 

 
 

4) Af tingbogen fremgår servitutterne på Gl. Nybyvej 62. Projektønsket kan være uforeneligt med 
overholdelse af servitutterne, så vi gør opmærksom på, at dette bør være afklaret inden der tages 
skridt til ændring af kommuneplanrammen mv. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Solhøj og Bjarne Rasmussen 
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Svar på skrivelse af 30. April 2019 vedrørende kommuneplanrammeændringer, for at muliggøre tæt-lav 
bebyggelse. 

Vi har indsigelser på flere punkter: 

 

1. kommuneplanramme ændringer, så man tillader tæt-lav bebyggelse i Gammel Nyby: 

Gammel Nyby er en lille landsby på ca. 25 huse. 

Da huset beliggende Gammel Nybyvej 62 er en del af landsbymiljøet, og har været det siden 1916, vil den 

planlagte ændring, med nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden, og den nye planløsning med små 

klyngehuse trukket tilbage fra vejen, efter vores opfattelse alvorligt skæmme det landsbymiljø som vi kender og 

holder af. Et landsbymiljø der ifølge kommunens egen kommuneplanramme, er benævnt således: 

Gammel Nyby Nyby - nævnt første gang i 1366 - er en på Fyn sjælden rektangulære, reguleret vejby, og 

der er et smukt gadekær i landsbyen. Den flade banke (Pilebanken) er udpeget som et ældre voldsted. Af 

byens oprindelige ejerlav blev udparcelleret Vindeby og Troense. Det meste af landsbyen brændte i 1916. 

Her er i dag ca. 25 husstande og enkelte erhvervsdrivende, møbelpolstrer og et par mindre 

servicevirksomheder.  

 

Det er vores opfattelse at det projektforslag der ligger til grund for denne planrammeændring, ikke vil passe 

ind i benævnelsen vejby, Da hovedparten af husene vil være trukket væk fra vejen, og vil ligge med gavlen ud 

mod vejen, Hvad ingen andre huse i byen gør. 

 

Desuden vil planløsningen efter vores opfattelse være i strid med de retningslinjer der er i 

kommuneplanplanrammen: Derudover skal området tilpasses omgivelserne med særlig hensyn til 

bygningstørrelse, udformning, parkering og adgangsforhold således, at områdets præg af landsbyområde ikke 

ændres væsentligt. 

Kommuneplanrammen, side 1088 
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Gammel Nybyvej 62 er kategoriseret som save 4. 

 

Arkitektur og ydre fremtræden Karakteren af landsbybebyggelsen, herunder beplantning, skal bevares 

og ved nyanlæg videreføres. Nye bygningers arkitektoniske udformning, placering, materiale- og farvevalg 

skal medvirke til at opretholde og videreføre karakteren af det eksisterende miljø og den stedlige 

byggetradition, f.eks. med hensyn til bygningernes placering i forhold til vej, skel, længde, bredde, 

facadehøjde, taghældning, udhæng, bygningsmaterialer, døre, vinduer, skorstene mv. I lokalplanlægningen 

skal der stilles krav om, at blanke og reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaserede tagsten, som 

udgangspunkt ikke tillades. På ældre byggeri, hvor f.eks. glaserede tegltag har været at finde på den 

oprindelige bygning, kan der tillades blanke og reflekterende tagmaterialer. Eksisterende bebyggelse af 

særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt karakteristiske veje, landskabskik og -kiler, stier og 
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beplantninger så vidt muligt bevares. For bygninger, der er registreret som bevaringsværdige, skal det ud 

over bevaring af bygningerne sikres, at de fastholdes i de karakteristiske bebyggelsesmæssige, 

beplantningsmæssige og belægningsmæssige omgivelser, de indgår i. Bygninger der vurderes at have 

væsentlig betydning af landsbyens helhed, skal enten omdannes til andet formål i deres eksisterende 

udformning eller ved eventuel nedrivning i princippet opføres som på sokkelgrunden på det eksisterende 

byggeris fundament. 

Kommuneplanrammen, side 1090. 

 

Med det projekt som er lagt frem ændres denne unikke landsby væsentligt. 

Da grundene blev sat til salg, var der to grunde. Vi har intet imod, at man benytter sig af den mulighed 
at opføre to huse i alt ( langs vejen) som den eksisterende kommuneplanramme også tillader. Vi byder 
nye naboer velkommen. 

Desuden står der at nybyggeri skal så vidt muligt undgås hvor der er særlige bevaringsværdige miljøer 
og landsskabskiler.  

Der kan kun opføres en fritliggende bolig på max 250 m2 etageareal pr. grund 

Kommuneplanrammen side 1089. 

 

Som investoren også har kommenteret overfor Fyns amts avis d. 13/2-19 : Gammel Nyby er en lille 
skjult perle. 

NETOP, strukturen på byen, det at der er et begrænset antal boliger og en god kommuneplanramme 
for landsbyen, er med til at gøre det til en LANDSBY. Ved at tilføre byen rækkehuse og øge bebyggelsen 
med ca 25 % i landsbyen, ændres hele konceptet med en LANDSBY. 

 

I skrivende stund er der ca. 98 huse til salg på Tåsinge (boligsiden.dk), her af 2 i Gammel Nyby. Desuden 
skal der opføres bebyggelse i Thranes plantage under 1 km fra Gammel Nyby med adskillige boliger, der 
ifølge rygterne på øen skal opføres som ældrevenlige rækkehuse. Disse er, så vidt vides, endnu ikke sat 
til salg. Det viser at det ikke er mangel på ledige boliger vi har på øen.  
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2. selve projektet: 

Projektmaterialet der er sendt ud, er meget sparsomt. 

Men vi har følgende kommentarer: 

Det beskrives som en trelænget gård, ud fra tegningerne at dømme ligner det overhovedet ikke en 
trelænget gård og de beskrives også som rækkehuse. Vi synes det er meget misvisende at prøve at 
”sælge” konceptet som en trelænget gård. 

Hvor mange indkørsler vil der blive? og har man overhovedet taget hensyn til vejnettet? 

Er det huse som skal sælges, andelsboliger eller lejeboliger? Alt dette er også af stor betydning. 

Tagbeklædningen beskrives som evt. grønne tage af natur materiale. Vi bryder os ikke om EVT., igen 
virker det til at gøre byggeriet mere ”spiseligt”. Med brug af evt. er der frit valg ”på alle hylder” 

Vi synes det er yderst vigtigt at vide hvilke materialer der er projekteret. Her tænker vi på gener fra 
genskin og lignende. 

 

Til sidst undres vi over at se ældre mennesker, inspicere grunden og Sige ” det er her jeg skal bo” og at 
der angiveligt skulle være en opskrevet liste med folk der skal flytte ind. 

 

Vi håber at I respekterer den unikke udformning landsbyen har, og IKKE ændrer i 
kommuneplanrammen. Gammel Nyby er en dejlig lille landsby. Hjælp os med at bevare den. 

 

Med venlig hilsen  

Ivan og Tina Mørch 

Gammel Nybyvej 65 

 

12.07.L1.698 - Landsbyområde Gammel 
Nyby 
 

+- 
Data CC-By-SA by OpenStreetMap 

Bestemmelser 
Plannummer 
12.07.L1.698 
 
Anvendelse generelt 
Blandet bolig og erhverv 
 
Fremtidig zonestatus 
Landzone 
 
Bebyggelsesprocent 

25% 
 
Max. antal etager 
1½ etage 
 
Max. bygningshøjde 
8,5 m 
 
Områdets anvendelse 
Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde 
 
Specifik anvendelse 
 
Zonestatus 
Landzone 
 
Anvendelse specifik 
Landsbyområde 
 
Butikker max areal 
200 
 
Butik max dagligvarer 
200 
 
Butik max udvalgsvarer 
200 
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