
 
 
Uge 47 - 2022 
 
 
Kære aktionær/aktiebevis indehaver i Uvelse Byvej 1 A/S. 
 
Det er ganske længe siden, at der har været kommunikeret omkring status for vores butik, 
og det er 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. 
  
Men… 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 informationsmøde i hallen den 7/12 kl. 19.00, hvor der kommer flere 
detaljer omkring vareudvalg, adgang osv. 
  
Det er 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 bestyrelsen 
stadig tror på projektet, og på at vi SKAL have en dagligvarebutik i Uvelse. Med andre ord 
er det ikke alle ”små-aktionærernes” penge der er benyttet. 
  
Har du spørgsmål til ovenstående som du ikke kan vente at få besvaret inden 
informationsmødet den 7/12  vil jeg bede dig kontakte en af de tre bestyrelsesmedlemmer 
(pp@oxyguard.dk; niels@limousinen.dk; michael@tilsbaek.dk) da de kender til alle 
detaljerne 
 
På vegne af bestyrelsen  
Ketil Haugan 
 
 
P.s. 1000 tak til Niels Pedersen for det fine skriv til Min Købmands Venner som jeg (med 
Niels´ tilladelse) har taget udgangspunkt i ovenfor... 
 


