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Baggrund 
og historie

 1906 Brugsen i Uvelse åbnede
 2006 Fejring af 100 års fødselsdag i Uvelse                        

Fritids Center
 2013 Brugsen i Uvelse var insolvent – Super 

Brugsen i Slangerup overtog driften
 2020 Super Brugsen i Slangerup beslutter at 

lukke Uvelse Dagli’Brugs pr. 30. juni 2021
 2021 Selvstændig Uvelse Brugsforening 

A.m.b.a.  ?



Driftsresultater i Uvelse Dagli’Brugs

Årstal
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Butiksomsætning
Kr.   9.795.000,-
Kr.   9.158.000,-
Kr.   9.357.000,-
Kr.   9.715.000,-
Kr. 10.465.000,-
Kr. 10.422.000,-
Kr. 10.265.000,-

Regnskabsresultat
Kr. – 890.000,-
Kr. – 636.000,-
Kr. – 377.000,-
Kr. – 576.000,-
Kr. – 85.000,-
Kr. – 164.000,-
Kr. – 98.000,-



Situationen i 
dag

 Ejendommen Uvelse Byvej 1 er nedslidt og 
trænger allermest til et nyt tag på 
hovedbygningen.

 Bestyrelsen i Slangerup har i juli 2020 besluttet at 
de ikke vil foretage de nødvendige 
investeringer i ejendommen, for at butikken i 
Uvelse kan drives videre, og de vil derfor lukke 
butikken senest  30/6-2021

 Foreningen Uvelse Brugs Venner har på vegne 
af byens borgere givet et tilbud om at 
overtage butikken for at undgå en lukning.



Hvorfor er det vigtigt for Uvelse at 
have en dagligvarebutik?

 Vores butik ligger tæt på, så du hurtigt kan købe ind, hvis der er noget 
du står og mangler – det er ikke nødvendigt at starte bilen

 Dagli’Brugsen tiltrækker kunder, opmærksomhed og trafik, ikke mindst 
fra oplandet, og det smitter af på de andre butikker og 
erhvervsdrivende i byen

 Butikken er byens største arbejdsplads for unge mennesker (fritidsjob)
 Den fungerer som posthus, og du kan hente dine apotekervarer
 Der er ind-og udlån af biblioteksbøger fra Hillerød Bibliotek
 Børn, ældre og din nabo uden bil kan gå eller cykle dertil for at  handle
 Butikken fungerer som et socialt samlingspunkt – vi møder vores naboer i 

Brugsen til daglig, til events eller til den årlige grillfest, og skaber liv i byen
 En dagligvarebutik gør Lystrup og Uvelse til et attraktivt sted at bosætte 

sig



Uvelse uden Dagli’Brugsen

Lukkes vores Dagli’Brugs er 
det første skridt mod en 
kedelig ”soveby” uden 
butikker, institutioner m.m. 
Hvad mon det vil betyde 
for hvor let det er at sælge 
dit hus og for, hvor meget 
du kan få for det?

Billede lånt fra Forbrug.dk



Birgitte 
Bøllehuus, 
Home 
Allerød



Hvordan kan vi 
i Uvelse og Lystrup 
selv drive vores Brugs 
– og hvorfor tror VI 
på at det kan lykkes?



Skal vores 
lokale butik 

være en 
Dagli’Brugs ?

 Netto, Rema1000, Fakta, Spar, Lidl
 Byen er for lille og lokalerne for små til at 

ovenstående kan være en mulighed.

 Dagli’Brugsen
 Den oplagte mulighed, vi kender sortiment 

m.m. – OK benzin samarbejder med COOP.

 Min Købmand
 Det eneste reelle alternativ til COOP, vi har 

stadig åben dialog med Dagrofa om 
mulighederne.



1. Hvorfor tror vi på, at vi kan lave 
et overskud?

 Ved at skifte brødet fra Slangerup ud med vores egen bake-off
afdeling, kan indtjeningen forbedres med 160.000 kr.

 Når Uvelse Åpark er fuldt udbygget og beboet, er boligmassen i 
Uvelse forøget med 8,4%. Hvis de nye borgere handler i Brugsen i 
samme omfang som ”de gamle”, kan vi forvente en 
omsætningsstigning på 8,4%, som giver en forbedret indtjening på 
200.000 - 250.000 kr.

 De to ovennævnte punkter har vi indregnet i vores budget, og det 
alene gør, at butikken kan give et overskud. Der kan forventes 
mange flere forbedringer, men de er ikke medregnet endnu.



Driftsbudget for 2023

 COOP budget for 2020 resultat (underskud) -138.000
 Slangerups afskrivninger +  73.000

 Vedligehold ejendom (post i A/S) +  30.000

 Bake off bagerbrød +160.000

 Befolkningstilvækst (nye boliger) +200.000

 Husleje - 131.100

 Renter af driftslån - 60.000

 Afskrivning af investering bageri - 30.000

 Resultat efter korrektioner +103.900



Muligheder for yderligere 
forbedring af resultatet

 Vi forventer, at når vi har vores egen selvstændige Brugsforening 
finansieret og ejet af borgerne i byen, så vil der være flere, der vil støtte 
op om butikken og øge deres indkøb lokalt.

 Med en lokal bestyrelse vil der være kortere vej til ledelsen og bedre 
mulighed for at tilrette sortimentet efter borgernes ønsker.

 Vi behøver ikke råbe ”ulven kommer”, for der er ingen der dækker 
vores eventuelle underskud. Handler vi ikke nok i butikken er det slut, så 
mon ikke det kan motivere flere til at handle lokalt? 

 Vi vil arbejde på at genoptage samarbejdet med storkunder som for 
eksempel Rønnegaarden.

 Intet af ovennævnte er medregnet i budgettet da det jo er ”fugle på 
taget”



Uvelses Fritids Center – Vi har gjort 
det før…. Så vi kan gøre det igen!

 I 1996 blev UFC stiftet med det formål at få bygget en 
idræts-/aktivitetshal i Uvelse.

 Byen skulle selv rejse 1.000.000 kroner og sikre et milliontilskud fra 
Lokale- og Anlægsfonden, for at leve op til de betingelser, som 
Slangerup Byråd havde for at støtte op om bygningen af hallen. 
UFC foreningen blev da omdannet til at kunne forestå opgaver som 
Bygherre og sidenhen driften af centeret. 

 Vi samlede blandt andet penge ind på byfester og salg af plader 
og mursten, der i dag sidder i hallen.



Hvad skal der til for at planen lykkes

 Brugsen skal bruge 1,5 mio. i driftskapital til varelager m.m.

 Bygningen skal renoveres, nyt tag på hovedbygning, indretning af 
lejlighed på 1. sal, renovering af facader m.m. i alt ca. 2 mio. kr.

 Slangerup Brugsforening betales 0,5 mio. kr. for overtagelse af 
ejendommen.

 Finansieringsbehov totalt 4 mio. Kr. 



Uvelse Brugsforening A.m.b.a
&

Uvelse by A/S

 Vi stifter en ny Brugsforening Uvelse Brugsforening 2020 A.m.b.a., der 
ejes af medlemmerne som en del af andelsbevægelsen. 
Brugsforeningen driver Dagli’Brugsen i Uvelse. Andelskapitalen er 200 
kr. pr. medlem, og de, der er medlemmer i forvejen, får overført 
deres andelskapital fra Slangerup.

 Vi stifter ”Uvelse by A/S”, hvor der udbydes 4000 aktier á 1000 kr. 
Aktier kan som udgangspunkt kun købes af borgere med bopæl 
max. 15 km. fra Brugsen i Uvelse. Samlet aktiekapital er således         
4 mio. kr. som svarer til finansieringsbehovet.



Uvelse by A/S driftsbudget
 Fra år 2023 vil driften for Uvelse by A/S se således ud:
 Indtægter:

 Lejeindtægt bolig 120 m2 á 1000 kr. 120.000
 Lejeindtægt butik 437 m2 á 300 kr. 131.100
 Renter af driftslån til Brugsen 4% 60.000

 Indtægter i alt 311.100 

 Udgifter ejd.skat, forsikring, m.m. 54.500

 Driftsresultat Uvelse by A/S 256.600

 Resultatet svarer til en forrentning af aktiekapitalen på 6,4%



Uvelse By A/S

 Forrentningen i aktieselskabet forventes at blive lavere de første to 
år på grund af etablering, nedsat leje til butikken, og manglende 
lejeindtægt fra lejlighed under renoveringen.

 Forventet forrentning:

 2021 2,7%
 2022 5,3 %
 2023 6,4 %



Michael Nilsen
Tilsbæk

Michael har valgt at tilbyde at investere et større beløb for at redde 
Brugsen.



Opfordring
 Prøv at tænke over at handle bare lidt mere i Brugsen end du plejer, og prøv 

samtidig at overbevise dine naboer om at gøre det samme – det er den 
altafgørende faktor for at vi kan beholde vores lokale Dagli’Brugs.

 Af de 4 mio. kr. der skal bruges, har vi allerede tilsagn om 1,5 mio. kr. fra bare 3 
borgere. Vi mangler således 2,5 mio. svarende til 4.550 kr. pr. husstand. 

 Der vil sikkert være nogle husstande, som ikke kan eller vil investere, så nogle af 
os skal investere mere. Vi håber derfor at du - hvis du har mulighed for det - vil 
investere mere end 5000 kr. (og selvfølgelig gerne meget mere). 

 Det er mange penge, vi skal skaffe, men sammen kan vi gøre det. Prøv at 
tænke over hvordan DU kan ”grave dybt i lommerne” for at se, hvor meget du 
kan investere i vores fælles Brugs. Det kan være du har lidt stående i banken, 
det kan være du har udsigt til at få nogle indefrosne feriepenge. 

 En forrentning på 6,4% er med sikkerhed bedre end det du får i banken, og det 
er bedre end de fleste andre investeringsmuligheder. Og vigtigst: så er det jo 
samtidig med til at redde vores Dagli’Brugs, vores lokalsamfund og fastholde 
værdien af din bolig.



Spørgsmål?



Tak for i dag og 
husk at udfylde og 
aflevere en seddel 
med hensigt om 
investering
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