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Erhvervsportræt

Dagli’Brugsen er en selvstændig 
forening i byen
Tekst: Martin Skaar Jacobsen

Gl. Rye er mere dynamisk og mere at-
traktiv med en dagligvarebutik. Vores 
Brugs er en let og hurtig adgang til de 
vigtigste ting og er samtidig et socialt 
mødested for mange. Overskuddet går 
hvert år til byens foreningsliv og udvik-
ling af butikken.

I daglig tale kalder de fleste af os byens 
indkøbssted for Brugsen. Eller Gl. Rye 
Brugs. Den er med i kæden af Dagli’Brug-
ser, men er en selvstændig forening – ejet 
af medlemmerne i Rye Brugsforening. 
Jo, kært barn har mange navne.

Den kære Brugs skulle jo også gerne be-
stå i morgen, så det ligger dens bestyrelse 
meget på sinde at finde en balance mel-
lem et spændende og varieret sortiment, 
skarpe tilbud, en pæn butik, acceptabelt 
prisniveau, tilfredsstillende indtjening 
og støtte til byens andre foreninger. 

Senest har vi fået et ugentligt nyheds-
brev med 3 skarpe, lokale tilbud til Gl. 
Rye-borgerne og en hjemmeside med 
mere information og adgang til flere 
tilbud. Forinden blev butikken udvidet 
og fik flere økologiske varer. Lige nu 
arbejdes der bl.a. på en fornyet frugt & 
grønt afdeling. Alle disse tiltag er med til 
fortsat at give opmærksomhed og gøre 
Brugsen attraktiv for kunderne – og de 

kan kun lade sig gøre med den opbak-
ning byens borgere, håndværkere, turi-
ster o.a. viser. 

Ikrafttrædelsen af en meget lempelig 
lukkelov har de seneste måneder skabt 
forandringer og udfordringer for Brug-
sen, men ikke større end at bestyrelsen 
og uddeleren i fællesskab har styr på tal-
lene og er i gang med finjustering. Brug-
sen kunne på trods af generel presset 
indtjening i dagligvarehandlen således 
fremvise et tilfredsstillende regnskab ved 
generalforsamlingen i marts.

Bliv medlem 
Støt Brugsen med et medlemskab. 

Det koster 200 kr., og butikken kvitterer 

straks med en kasse Änglamark-varer til en 

værdi af samme beløb. 

Send en e-mail til info@glryebrugs.dk med 

dit navn og din adresse. Så klarer vi resten. 

Du kan også blive medlem ved at henvende 

dig til kassen i butikken.

Vind 10 x 3 fl. rødvin
Tilmeld dig Brugsens nyhedsbrev og få de bedste tilbud i din indbakke hver torsdag. Samtidig deltager du i lodtrækningen om 10 x 3 fl. rødvin. Kun nye abonnenter kan deltage. Vi trækker lod 1. juni 2011. Du kan tilmelde dig og deltage på hele 3 måder:

1. Send en e-mail med teksten ”Tilmeld nyhedsbrev” til info@glryebrugs.dk
2. Udfyld og send formularen på www.glryebrugs.dk/tilmeld

3. Brug din smartphone og scan 2D-koden på reklamestanderen ved Brugsen. Har du ikke scannings app på din telefon, kan du hente den ved at sende en sms med teksten ”scan” til 1220 
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