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Nærhed, kvalitet
og skarpe priser
Af A.-C. Bjerg efter interview af uddeler Allan Jakobsen og Tebstrup Brugsforenings
formand Niels C. H. Pedersen (Stoffer) samt kunder ved brugsens indgang
Dagli’Brugsen i Tebstrup ligger ved et
T-kryds, hvor trafikken til og fra E 45
får forbindelse med trafikken på hovedvejen mellem Skanderborg og Horsens,
så du let kan lægge vejen forbi. Hertil
flyttede brugsen fra Kattrupvej i 1902,
hvor den oprindelig blev oprettet som
Tebstrup Byes og Omegns Forbrugsforening i 1896.
Kunderne kommer fra Tebstrup, Riis,
Tåning, Ejer, Horndrup, Bjødstrup,
Hylke, Brørup, Båstrup, Kattrup eller
længere væk fra, når de kører forbi en
enkelt gang på gennemrejse eller jævnligt på vej til og fra arbejde eller andre
aktiviteter. Hvis du skal til Skanderborg
Festival er det også den butik, der ligger tættest på, hvis du ikke vil ind til
Skanderborg, det kan være en anledning til at besøge Tebstrup.
Dagli’Brugsen er den eneste dagligvarebutik i byen. Her kan du møde
folk tilfældigt og andre gange mindre tilfældigt til brugsens arrangementer. Der er tradition for mange hyggelige
og festlige arrangementer, som samler folk i området. Det
største er Majmarked, som ud over et stort blomstermarked
og et kræmmermarked byder på koncert med lokale musikere,
Tebstrup allstars, helstegt pattegris, auktion over udvalgte
varer, kunstudstilling i Tebstrup forsamlingshus, udstilling
af motorcykler og gamle biler mm. Andre arrangementer
er pandekagebagning, børnehavens pyntning af juletræ,
ophængning af sokker til slik i julemåneden og nytårstaffel,
hvor brugsens bestyrelse og personale ønsker kunderne godt
nytår over et glas.
Derudover byder året selvfølgelig på
mange forskellige og varierede kampagner og tilbud både i samarbejde med de øvrige Coopbutikker og selvstændigt.
Kommer her tit,
Kampagnerne går både på
de har mange gode tilbud! særlige varer, særlige leveKunde randører, særlige kvaliteter
og gode priser.
Sortimentet følger
konceptet for Dagli’Brugsen
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rettet til efter kundernes, brugsuddelerens og bestyrelsens smag, eksempelvis
er sortimentet af vin og øl usædvanlig
stort og varieret for butikkens størrelse.
Derudover er der en lang række ekstra
services: Du kan bruge apoteksudsalget, indlevere eller få udleveret pakker
til både PostDanmark og GLS, indlevere
tøj til rens, købe tips og lotto, og få
bragt varer hjem til dig selv.
Uddeler Allan Jakobsen og bestyrelsesformand Niels C. H. Pedersen
pointerer, at det er din
butik, du er medejer,
hvis du er medlem
Jeg kører lige fori foreningen
bi, det kan næsten
med 565 med
lemmer, som
ikke være nemmere,
i dag hedder
og så er det en lokal
Tebstrup
butik. Den er ikke
brugs
forening.
specielt billig, men
Bestyrelsen på 5 medlemmer samt
har alt det, man skal
en suppleant repræsenterer bredt
bruge i dagligdagen.
(mænd og kvinder samt forskellige
Kunde
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dele af lokalområdet) og er meget aktive. Foreningen skal
ikke generere et overskud til aktionærer kun sørge for, at der
er overskud til at udvikle og fremtidssikre butikken. F.eks. er
der lige opsat en elektronisk pylon, hvor nye tilbud kan præsenteres i det øjeblik, ideen opstår. Solen skinnede f.eks. lystigt, da jeg kiggede forbi, så et tilbud om is kom på i løbet
af få sekunder. Tilsvarende har hylderne fået
elektroniske hyldeforkanter, så priserne
løbende opdateres, og det, der står
på kvitteringen, altid stemmer
med det, der står på hylden.
Jeg kan godt lide, at
Brugsens engagement i
de laver noget som f.eks.
lokalområdet er en naturlig
konsekvens af uddelerens,
Majmarked, så man
formandens og bestyrelsens
kommer tættere på folk
deltagelse og engagement
i lokalområdet.
i lokalområdet. Butikken er
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afhængig af de lokales opbakning,
ligesom lokalområdet er afhængig
af en god og velfungerende brugs med
dygtige medarbejdere, der leverer varer og
ydelser, og som samler folk i området.
Det er altså en butik, der er fremme i skoene og med på
det nyeste. Det næste nye forventes at blive bankprodukter.
Coop vil i løbet af det kommende år udbygge sin service med
en bankforretning, der er næsten gebyrfri, og som tilbyder
7-8 enkle og almindelige bankprodukter. Det er endnu ikke
vedtaget, men brugsen forventer også at tilbyde Coop Bank.
Med en stor koncern som Coop i
ryggen kan brugsen tilbyde dig
gode priser. En sammenlignende
undersøgelse mellem dagligvarekæder for nylig viste, at
Dagli´Brugsen havde de 3.
Rart sted, de er flinke
laveste priser, så det er en
og prøver at være med,
myte, at priserne er høje.
f.eks. med kød og godt
12 engagerede medarbejdere (heraf 5 ungarbrød, det er faktisk bedre
bejdere) har Dagli’Brugsen
end bagerens!
som arbejdsplads. Allan
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Jakobsen er en ud af 5 brugsuddelere
i butikken i
Tebstrup gennem
årene, som leder butikken i samarbejde med bestyrelsen. Det er
et godt sted at være, man bliver typisk
længe, Allan kom til brugsen i Tebstrup fra
OBS i Horsens i 1994.
Brugsen er den moderne udgave af en
tradition for forbrugerejet handel i Tebstrup
og omegn. Uddeler Allan Jakobsen, medarbejderne og brugsens aktive bestyrelse
arbejder engageret og målbevist på at kombinere tradition og udvikling, så du mange
år frem vil møde en butik, som tilbyder
nærhed, kvalitet og skarpe priser.
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