ortræt:
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Dagli´Brug

Brugsuddeler siden september 2002, Henrik Rasmussen, drømmer om en større butik,
så butikken kan følge med udviklingen og også på langt sigt overleve.

Byens daglige mødested
Af Martin Skaar Jacobsen

Tænk engang, at Gl. Rye for ikke så
mange år siden havde bager, slagter,
købmand, bank og sparekasse og naturligvis Brugsen. I dag er kun Dagli’Brugsen tilbage, men den lader til gengæld
også til at være en rimelig sikker brik i
byens fremtidige puslespil.
Når man spørger folk i Gl. Rye, er der
ingen tvivl om, at opbakningen til
Dagli’Brugsen er stor. Selvfølgelig er
det langt fra alle, som kun gør deres
dagligvareindkøb i den gule bygning på
Ryesgade. Og ofte er de flestes indkøb
i Dagli’Brugsen vel også præget af, at
man lige står og mangler rugbrødet til
næste dags madpakke, kødet til kødsovsen og 2 liter mælk. Kort sagt nogle småting, man bare ikke kan undvære. Og så
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kan man jo altid lade sig friste af en avis
og et lille stykke chokolade til kaffen!
Sådan er butikkens sortiment, størrelse
og beliggenhed tilpas afstemt.
Men generelt vil borgerne i Gl. Rye
gerne støtte Brugsen for at bevare et
lokalt indkøbssted. For det ville da være
ærgerligt, at man absolut skal med bil
eller bus for at handle. Ja, faktisk vil det
gå ud over byens identitet uden en dagligvarebutik. Og det er nok for mange
årsagen til, at der ryger mere ned i
kurven, end man lige havde budgetteret
med hjemmefra.

Brugsen holder liv i byen
Samtidig er der noget hyggeligt og nærværende ved at handle lokalt i en lille
Brugs som i Gl. Rye. I et svagt øjeblik kan
man faktisk tro, at man kender vedkommende på den anden side af køledisken.
Men så var det blot fordi, han også kom-

mer der tit!
For mange i byen
er Brugsen det
daglige mødested, hvor verdenssituationen
bliver vendt og
kortaftenen
aftalt. Det også
her fra, cykelturene starter og
provianttasken
pakkes. Derfor er Formand i Rye Brugsholdningen også forening Esben Bohøj
hos mange, at
Brugsen nok skal klare sig. Man kan sige,
at det er Brugsen, som holder liv i byen
– og omvendt.

”Det er byens butik”
Spørger man Dagli’Brugsens formand,

Meld dig ind i Rye
Brugsforening
hvem der egentlig ejer Brugsen i Gl. Rye,
kommer svaret prompte og utvetydigt:
”Det er byens butik. Medlemmernes
butik. Som medlem kan man få indflydelse på vores Brugs ligesom i en hvilken som helst anden forening”. Ordene
kommer fra Esben Bohøj, som er formand i Brugsforeningen og har været i
bestyrelsen siden 1991.
Foreningens navn er egentlig Rye
Brugsforening, for det er jo en gammel en af slagsen med 123 år på bagen.
Formålsparagraf nr. 1 er lige så klar som
foreningen er gammel: At skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de
lavest mulige priser…
Det er nu lidt mere moderne ord, formand anno 2006, Esben Bohøj, bruger,
når han skal fortælle om bestyrelsens
arbejde: ”Først og fremmest arbejder vi
mere langsigtet med at optimere butikken og skabe bedre forhold for øget
vækst”. Og han fortsætter: ”For det
andet går det ud på at gøre butikken til
et rart sted at komme for både kunder og
personale”. I øvrigt et arbejde, som Esben
Bohøj og resten af bestyrelsen gerne
modtager gode ideer fra borgerne om.

midt i byen og med mulighed for et
hyggeligt torv i forbindelse med byfornyelsesprojektet. Det skal være sådan,
at man ikke nødvendigvis behøver starte
bilen for at komme ud at handle”, siger
Esben Bohøj.

Pengene bliver i byen

I det daglige er det da også nogle helt
andre og mere jordnære opgaver, Esben
Bohøj og resten af Brugsforeningens
bestyrelse går og pusler med. ”De
efterhånden traditionelle vinaftener i
samarbejde med kroen er gået hen og
blevet et tilløbsstykke” fortæller Esben
Bohøj. ”Og jeg vil vove den påstand, at
vi har byens hyggeligste generalforsamlinger”, tilføjer han med et grin. Han
opfordrer til, at endnu flere medlemmer møder op til generalforsamlingerne
– ikke mindst på grund af de kulturelle
indslag. F.eks. har der et år været gratis
ølsmagning.
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I det hele taget er det en klar holdning
i Rye Brugsforening, at borgerne får
noget tilbage som en slags belønning for
at handle lokalt. ”Pengene bliver i byen,
når man handler i Dagli’Brugsen i Gl.
Rye”, siger Esben Bohøj. Hvert år går en
del af overskuddet som støtte til byens
foreninger og gode formål til gavn for
borgerne i Gl. Rye.

Tanker om ny butik
Helt konkret er det Brugsforeningens
store ønske f.eks. at få et større butiksareal og bedre parkeringsforhold. Men
da Brugsens bygninger jo er en sammensætning af noget meget gammelt
og noget knapt så gammelt, kan det
være svært bare lige at vælte en mur
eller bygge til for at få mere plads. ”Vi
har en veldrevet butik uden gæld, men
der ligger alligevel nogle økonomiske
begrænsninger i forhold til at udføre de
forkromede løsninger”, fortæller Esben
Bohøj.
Men aldrig har visionsarbejdet i
Brugsforeningen været mere relevant
end nu med udsigten til endnu flere borgere i byen i de kommende år. Der arbejdes med flere løsningsforslag, men Esben
Bohøj lægger ikke skjul på, at Brugens
beliggenhed i dag er den bedste. ”Lige
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