
21. november 2022 

Midlertidig butik 
 

Kære medlem af Uvelse-Købmandens Venner. 

Nu sker der endelig noget! Som I kan se, er der landet en 40-fods container ved den 
gamle butik, og meningen er, at den skal fungere som midlertidig butik, hvor vi kan få et 
godt indtryk af de varer, som Dagrofa tilbyder, indtil vi på et tidspunkt kan tage vores 
rigtige, nye butik i brug. Den midlertidige butik vil være ubemandet (info herom følger 
senere) og vareudvalget vil i sagens natur være begrænset pga. størrelsen, men tanken 
er, at alle basisvarer som minimum er tilgængelige. Der vil dog ikke være salg af alkohol 
og tobak, blandt andet fordi skolen ligger så tæt på. Åbningen forventes at ske medio-
januar, da Meny-Allerød, som står for at bestille varer hjem til os, har bedt om at måtte 
overstå jul og nytår inden de begynder med at bistå os. Der er planlagt et infomøde i 
hallen den 7/12 kl. 19.00, hvor der kommer flere detaljer omkring vareudvalg, adgang 
osv. Det er i øvrigt bestyrelsen for Uvelse Byvej 1 A/S, som for egne midler har stået for 
indkøbet af den midlertidige butik, og det viser jo med al ønskelig tydelighed, hvor meget 
man stadig tror på projektet, og på at vi SKAL have en dagligvarebutik i Uvelse. De skal 
have stor tak for deres vedholdenhed og engagement. 

Som nogle af jer skriver, er det i øvrigt ganske længe siden, at der har været 
kommunikeret omkring status for vores nye butik, og det er givetvis fordi der desværre ikke 
er sket ret meget. Det vil sige at der primært ventes på at fondsansøgninger behandles og 
på at byggepriserne forhåbentlig falder. Med hensyn til omfanget af kommunikation her på 
siden, så er der måske behov for at præcisere at Uvelse-Købmandens Venner er en 
støtteforening, og ikke den drivende/udførende kraft bag etableringen af vores nye butik, 
herunder kontakt til arkitekt, kommune, entreprenører osv. Det betyder også, at man ikke 
kan regne med altid at kunne finde seneste status og planer på vores Facebookside, 
selvom vi gør hvad vi kan for straks at informere videre, når vi selv bliver informeret. 

Vi har foreslået bestyrelsen for Uvelse Byvej 1 A/S at informere aktionærerne om status og 
planer direkte pr. mail, frem for udelukkende via kommentarsporet på Facebook, og det er 
vi sikre på, at de nok skal gøre. Når det så er sagt, skal jeg også opfordre til, at man lige 
gør sig den ulejlighed at tjekke tidligere opslag og kommentarspor igennem, inden man 
går direkte til at klage over at der ”slet ikke informeres”. Ofte er der ganske megen 
information, som blot kræver at man liiiige gider at bruge 5 minutter. Blot en lille bøn 
herfra. 

Vi ses til den traditionsrige juletræstænding ved den gamle butik søndag den 27/11 (1. 
søndag i advent) kl. 16.00 umiddelbart efter familiegudstjenesten i kirken. I vanlig stil 
serverer vi gløgg, æbleskiver og en slikpose til de små. 

På foreningens vegne 

Niels 

 


