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Kundby i udvikling

•505 stk. husstande i butikkens markeds 
område – 396 i Kundby nær område.

•Butikken har besøg af 2440 kunder pr. uge.  

•Hvis kunderne udelukkende var fra Kundby, 
så kommer hver husstand ca.  4,5 gang og 
handler hver uge… - nogle oftere…. ☺

•I køber i gennemsnit for kr. 84.50  

Faktisk 2018 - og også historisk situation



Kundby i udvikling
Hvad er ønskværdige situation – hvad har butikken brug for…

• Mere opmærksomhed og opbakning til byen og Brugsen fra 
ikke faste/loyale kunder – beboere i Kundby – og nær omegn

•Dette vil give den fornødne volumen, der gør at vi kan udvikle 
Brugsen… 

•Brugsen har brug for at vi dækker 50% af markedet – altså at man 
som borger handler 50% af sit dagligvarer behov i Brugsen  = 14 -15 
mill. I oms. pr. år…. 
•

•Til Kundby dag, eller når konkurrenterne har helligdags lukket,
der har vi den ønskede, og nødvendige volumen.. 



SERVICE YDELSER

• RECEPTMEDICIN (NÆSTEN 6000 STK)

• PAKKESHOP (NÆSTEN 19000 STK)

• VAREUDBRINGNING

• JOB TIL BYENS UNGE

• PRAKTIKSTED

• HJEMMELAVET GAVEKURVE I ALLE 

STØRRELSER



SPONORARTER

• KUNDBY FRISKOLE

• KUNDBY IF

• SYPIGERNE

• GYNMASTIKFORENINGEN

• FORSAMLINGSHUSET

• DELSPOSORART DRAGSHOLM 
GOLFKLUB

• KUNDBY DAGEN

• TEAM RYNKEBY



Kundby i udvikling
Forslag fra de fremmødte: 

• Køb benzin ved OK tanken, så tjener Brugsen på det 

• Al handel hos Coop.dk Shopping kan bestilles hos Thomas, så kommer 
omsætningen til Brugsen. 

• Ældre folk, der ikke er på nettet, kan få hjælp til at bestille ting fra Coop-
kataloget gennem Thomas. 

• Aflever mailadresse til Thomas, så I kommer med på listen, som han sender 
tilbud og anden information ud til. 

• Lav en flyer, som fortæller om alt det, man kan bruge Brugsen til, og om hvor 
vigtigt, det er at bruge den og alternativet, hvis man ikke bruger den.  

• Køb en halvsides annonce i lokalavisen til at reklamere for de fordele, der er ved 
at handle i Kundby Dagli’Brugs, og de fordele, der er ved at støtte den, og 
alternativet, hvis den lukker. 

• Tal med andre borgere i Kundby om, hvor vigtigt der er at bruge Brugsen – især 
dem man ikke møder i butikken. 

• Brug informationsskærmen i butikken til at fortælle om de muligheder, man har 
for at bestille varer hos Coop, vareudbringning, kødpakker osv. 



Kundby i udvikling
• Det er ikke vigtigt, at butikken bliver større og lækrere, men det er vigtigt, at der 

er et sted at handle og at mødes. 

• Brugsen bør indgå i tættere samarbejde med Kundby Lokalforum, og der bør 
laves en Kundby Kalender, hvor alle Kundby arrangementer figurerer. 

• Brugsen skal på dagsordenen i alle foreningers og klubbers møder i Kundby – 
tænk på hvordan butikken kan spille ind/bruges. 

• Det er fint, når Thomas uddeler, laver konkurrencer – det giver sjov og liv i byen - 
OG det giver omtale og omsætning. 

• Ligesom man kan donere flaskepant til Kræftens Bekæmpelse eller lignende, bør 
man kunne give den til Kundby Dagli’Brugs. 

• Skab synergi i Kundby – åbn et pizzeria! 

• Lokale virksomheder sponsorerer reklameskilte om de mange fordele ved 
Kundby Dagli’Brugs. 

• For at holde Kundby som et attraktivt sted at bo, skal der være en 
dagligvarebutik og en skole, og det betyder, at man i familien skal være villig til 
at betale 5-600 kr. mere om måneden, for at holde liv i Brugsen. Så gør det! 

• Husk at få fat i de ældre, der ikke er på de sociale platforme, men for hvem, det 
er lige så vigtigt, at Brugsen består. 



Kundby i udvikling

10 års jubilæum 28 Okt. 2021 



Kundby i udvikling

•Antal kunder pr uge
2018 2440 84.50 oms. pr. kunde
2019   2486 88.25 oms. Pr. kunde
2020 2473 94.26 oms. Pr. kunde
2021 2237 (-10%) 93.74 oms. Pr. kunde

Status på kundestrømmen igennem butikken



2021-22

Kundby i 
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AKTIVITER 2022

• FASTELAVN I FORSAMLINGSHUSET

• KUNDBY DAGEN

• SANKT HANS I GADEKÆRET

• VINFESTIVAL UGE 25 Torsdag - Lørdag

• EVT SOMMERFEST

• VIN OG SVIN på p-plads - Lørdag d. 22 Aug. 

• JULEFROKOST

• JULETRÆESTÆNDING

• JULEKALENDEREN

?


