Hvis alle borgere i byen handlede for en
”flad tyver” mere om ugen lokalt,
ville Brugsen omsætte for 1 million kr.
ekstra årligt, hvilket er nok til at overleve
flere år frem.

Sæt dit mobilnummer på listen i butikken
og modtag skarpe tilbud fra uddeler
Henrik Rasmussen.

Mange bække små…
Af Martin Skaar Jacobsen,
formand for
Rye Brugsforening

lukke. Særligt hårdt er det for butikker med kort afstand til discountbutikker.

Selv små adfærdsændringer hjælper
For bare to år siden beskrev en artikel i dette blad Brugsen som ”en
rimelig sikker brik i byens fremtidige puslespil”. Knapt så sikker er
nok et bedre udtryk i dag. Vi har
i Brugsens bestyrelse en stor opgave med at konvertere borgernes
verbale opbakning til håndgribelig opbakning på varebåndet.
86 % af Gl. Rye-borgerne mener, at
byen ville miste noget essentielt, hvis
Brugsen lukkede. For 55 % af os er
Brugsen særdeles vigtig (tallene er fra
Brugens egen spørgeundersøgelse i
foråret). Vi har en stærk opbakning,
når vi spørger, og vi har ikke mindst
mange købestærke borgere i byen.
Grundlaget er som sådan positivt.
Ikke desto mindre ser vi faldende omsætning, faldende avance og faldende
kundegennemstrømning. Det sidste
ikke mindst om søndagen, som før var
butikkens suverænt bedste dag, men
nu er den absolut værste dag i ugen.
En søndag i oktober havde det decideret været en bedre forretning at holde
lukket, fortæller uddeler Henrik Rasmussen. Årsagen til de sløve søndage
er naturligvis den liberale lukkelov,
som lige har holdt 1 års fødselsdag.
Det er generelt hårde tider for detailhandlen i de danske landsbyer. Omsætningen falder, og mange butikker
med begrænset kundegrundlag må

Det er ikke Brugens mission, at butikken bliver et sted, hvor vi lægger
alle vores dagligvareindkøb 7 dage i
ugen. Vi er en suppleringsbutik, men
hvor man dog har adgang til et bredt
sortiment til hele husholdningen. I bestyrelsen vil vi gerne have Gl. Rye-borgerne til at spørge sig selv, om det er
nødvendigt at starte bilen hver gang,
der skal handles. Man kunne jo fx en
gang imellem kombinere indkøbet
med en hyggelig gåtur, en frisk løbetur eller sende sine børn af sted for
at lære dem at købe ind, regne, læse,
begå sig i trafikken osv.
Jo, der er mange gode grunde til at
handle lokalt. Hvis vi bare hver især
justerer en anelse på indkøbsmønstret
og lægger vejen en ekstra gang forbi
byens eneste dagligvarebutik, så kan
det med sikkerhed ses i tallene.
Eksempel: Hvis alle borgere i byen
handlede for en flad tyver mere om
ugen lokalt, ville Brugsen omsætte
for 1 million kr. ekstra årligt, hvilket er
nok til at overleve flere år frem.

Brugsen er lige så vigtig
som skolen
De fleste er enige om, at Gl. Rye Skole
er guld værd i forhold til at have et lokalsamfund som vores kørende som en
levende organisme. Og en dagligvarebutik lige så. Dét er en bred vifte af
danske ejendomsmæglere enige om.

Huspriserne stiger og falder med attraktiviteten i området, og hvis Gl. Rye
mister én eller begge af byens store
samlingssteder, vil du kunne se det
på værdien af din bolig. (gns. 300.000
kr. værdiforringelse uden dagligvarebutik iflg. ejendomsmæglere!). Kan
vi derimod opretholde en økonomisk
sund Brugs (og en god skole selvfølgelig), kan vi også tiltrække nye borgere
til byen og skabe en selvforstærkende
værdiforøgelse af vores boliger.

Brugsen støtter lokale
arrangementer
Vores butik er et sted, hvor verdenssituationen bliver vendt mange gange
dagligt. Vi får en snak med en lokal
håndværker om et skur, der skal bygges. Vi laver aftaler om kørsel til FDFturen. Og vi får grinet med dem fra
lørdagens sportsfest. På den måde holder Brugsen også liv i byen og skaber
rammen for det nærværende liv. Det
skal vi også værne om.
Brugsen støtter jævnligt lokale arrangementer og projekter. Det er en slags
belønning for, at vi handler lokalt. Og
vi kan gøre det, fordi Brugsen er ejet
af medlemmerne og sig selv og dermed selv kan bestemme, hvad pengene skal gå til. Pengene bliver i byen.
I Brugens bestyrelse tror vi på, at tingene bliver nødt til at gå begge veje.
Vi skal bakke op om hinanden for at
bevare butikken. Vi kan ikke både få
service og faciliteter i et nærsamfund,
hvis ikke vi lægger en del af vores dagligvarehandel i Gl. Rye Brugs.
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