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Bestyrelsen i Rye Brugsforening 
iværksatte i foråret en spørgeunder-
søgelse, som 20 % af byens husstan-
de deltog i. Resultatet kan du læse 
lidt om her. 

Af Martin Skaar Jacobsen, formand for Rye 
Brugsforening

I daglig tale Brugsen og på facaden står 
der Dagli’Brugsen – men det helt rigtige 
navn på byens eneste dagligvarebutik 
er Rye Brugsforening. De fem bestyrel-
sesmedlemmer i brugsforeningen har i 
marts og april været ude at stemme dør-
klokker for at få et mere klart billede af 
borgernes brug af butikken.
Det viste sig generelt at være meget po-
sitive tilbagemeldinger, så vi kan konklu-
dere, at der er et rigtig godt grundlag for 
at drive Brugsen videre mange år frem. 
Det er dog også klart, at opbakning i 
form af indkøb er mere nødvendig end 
nogensinde før. Økonomien i Rye Brugs-
forening er ikke alarmerende, men at 
drive en mindre dagligvarebutik i et 
samfund uden lukkelov og kun 4 km fra 
store forretninger og discountbutikker, 
kræver lokal opbakning. 

Brugsen er meget vigtig for 
byen og borgerne selv
I undersøgelsen svarede de adspurgte 
klart, at byen ville miste noget essentielt 
uden Brugsen (86 %). Mange af os kører 
jo ud af byen næsten hver dag, men alli-
gevel svarede 55 %, at Brugsen er særde-
les vigtig for dem selv og deres husstand. 
Det harmonerer meget godt med, at 91 
% af de adspurgte handler dagligt eller 
ugentligt i vores Brugs.

Brugsen ejes kun af Rye 
Brugsforening
På spørgsmålet om ejerskab var der dødt 
løb mellem Coop og Rye Brugsforening. 
Det giver bestyrelsen forhåbning om 
endnu større opbakning og handel i bu-
tikken, når vi får fortalt 42 % af borger-
ne, at det faktisk er Rye Brugsforening, 
der ene og alene er ejeren og ikke Coop. 
Coop skal heller ikke have noget af over-
skuddet – det bliver i butikken til gavn 
for kunderne og sportslige og kulturel-
le arrangementer i byen. Handler du i 
Brugsen, støtter du dig selv, din familie 
og dine medborgere!
 
Når vi nu ikke er en Coop-ejet butik, be-
tyder det også, at vi ikke har noget sik-
kerhedsnet under os. Vi er alene om også 
at have en Brugs om 5-10 år. Dét budskab 
vil vi meget gerne have ud til alle bor-
gerne i Gl. Rye.

Cadeau til uddeleren og 
hans personale
Tilbage til undersøgelsen, så viste den, 
at med hensyn til sortimentssammensæt-
ningen og prisniveauet får kunderne de-
res forventninger opfyldt. 74 % svarede 
nemlig, at sortimentet er passende – og 
85 % svarede, at prisniveauet er rimeligt. 

Vi kan være godt tilfredse med perso-
nalet – for det er kunderne! 54 % synes 
meget godt om personalet, mens 40 % 
synes godt om personalet. Altså 94 % i 
den gode ende af skalaen! Flot!

Bake-off brødet fik også en flot hilsen 
med. Kendskabet er højt (88 %), og 64 
% svarede, at de synes godt eller meget 
godt om brødet og kagerne fra egen 
ovn. Velbekomme!   

Stærk opbakning til byens egen Brugs

Postbutik – også 
forsendelse af pakker
Før kunne du kun afhente pak-
ker. Nu kan du også indlevere 
pakker i Brugsen til forsendelse 
i Danmark. Vi printer og scanner 
en pakkelabel, som sættes på 
pakken. Nemt og hurtigt. Pak-
kerne hentes af Post Danmark 
kl. 12:30 på hverdage.

Ris og ros til Brugsen
Du behøver ikke vente på det 
næste spørgeskema for at 
komme med din mening om 
Brugsen. Skriv din mening, din 
idé eller dit spørgsmål til udde-
ler Henrik Rasmussen på info@
glryebrugs.dk eller benyt vores 
hjemmeside på www.glrye-
brugs.dk. 

Erhvervsportræt

Bestyrelsen og uddeleren for Rye Brugsforening. Fra venstre: Carsten Flø, uddeler Henrik Rasmussen, Hardy Vinther, Henrik Wolter og 
Martin S. Jacobsen (bestyrelsesmedlem, Henrik Qvist, manglede ved fotograferingen). 


