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Af Peter Hald

Brød fra egen ovn er noget, der lu-
ner hos Dagli’ Brugsen i Gl. Rye. I 
slutningen af august fik Brugsen in-
stalleret en stor bake-off-ovn, og det 
var en succes fra første øjeblik. 

- Omsætningen og indtjeningen på brød 
er steget pænt, og det er med til at un-
derstøtte vores økonomi, siger uddeler 
Henrik Valdorff Rasmussen.
Brugsen investerede omkring 200.000 
kroner i ovnen, men det har været en 
god investering, der forrentes hurtigt.
- Der er selvfølgelig noget ekstra arbejde 
i det, men vi har fået nogle gode arbejds-
rutiner, så det kører bare. Kvaliteten er 
god, og det er da lækkert, at vi dagen 
igennem kan sælge lunt brød, lyder det 
fra Henrik Valdorff Rasmussen.

Udvikling på flere fronter
Brød-successen er et af eksemplerne 
på, at Dagli’Brugsen i Gl. Rye stadig har 
skruen godt i vandet. Der sker hele tiden 
noget nyt. Et af de seneste eksempler er, 
at facaden ud mod Ryesgade har fået 
nogle store flotte reklamebannere, hvor 
Brugsen ikke alene reklamerer for sine 
egne varer, men også for lokale arrange-
menter som for eksempel den årlige vin-
aften, der arrangeres i samarbejde med 
Gl. Rye Kro.
På længere sigt er det muligt, at Brug-
sen også vil tilbyde at sælge bannerplads 
til de lokale foreninger. For eksempel 
kunne GRIF eller borgerforeningen med 
fordel udnytte muligheden for at få sat 
fokus på større arrangementer såsom 
sportsfesten og Sille Awten, forklarer 
Henrik Valdorff Rasmussen.

Hårdere konkurrence
Brugsen i Gl. Rye har eksisteret siden 
1885 og er en af de ældste brugsforenin-
ger i Danmark. Men der skal til stadig-
hed ydes en indsats for butikken. Henrik 
Valdorff Rasmussen erkender, at konkur-
rencen fra de store supermarkeder i Ry 
er blevet hårdere, efter at åbningstider-
ne er blevet liberaliseret. 
- At ”de store” holder længe åbent på 
hverdage og søndagsåbent og markeds-
fører sig voldsomt er selvfølgelig noget, 
som vi mærker på omsætningen. Det er 
blevet lidt sværere at være en lille butik, 
og derfor er det ekstra vigtigt, at de lo-
kale kunder støtter os, understreger han.

Et knudepunkt
Dagli’Brugsens betydning i Gl. Rye er 
stor. Det er mere end en butik. Det er et 
lokalt knudepunkt og mødested på linje 
med skolen og børnehaven, og for alle 
de mange lokale foreninger er Brugsen 
nærmest uundværlig. Det seneste ek-
sempel er , at den nye støtteforening for 
Naturfond Gl. Rye får sponsorstøtte fra 
Dagli’ Brugsen, i form af mad og drikke, 
når natur-foreningen arrangerer ar-
bejdsdage i lyngbakkerne. 

Tidligere på året fik Brugsen nyt tag, og 
i samme ombæring blev der indrettet to 
lejligheder ovenpå forretningen i stedet 
for blot en. I skrivende stund er begge 
lejligheder ledige.

At der også er boliger i den gamle brugs 
understreger forretningens lokale multi-
funktion.

Dagli’  Brugsen luner sig med brød

Bake-off er en gevinst 
for Dagli’ Brugsen i Gl. Rye

Den nye brød-afdeling med bake-off ovnen har øget omsætningen, fortæller brugsuddeler 
Henrik Valdorff Rasmussen

Erhvervsportræt

Se de aktuelle tilbud på hjemmesiden www.glryebrugs.dk

2 lejligheder til leje

over Dagli Brugsen.

Fra 5.800 kr. + forbrug
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