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Skal

være din købmand? 
Indlæg v/Hans Meldgaard, Dagrofa Ejendomsudvikling

Borgermøde Nimtofte den 30. januar 2023



Hvem er Dagrofa?

Ejerforhold:

49%

42%

Købmænd 9%



Hvad er en by uden en dagligvarebutik?

Nuværende situation:

• DagliBrugsen er lukket og byen har ingen indkøbsmuligheder for dagligvarer

Vil borgerne i Nimtofte acceptere, at byen er uden en fuld service dagligvarebutik?

• kan byen holde på de ældre uden en dagligvarebutik? 

• kan byen tiltrække nye unge tilflyttere?

• hvad sker der med huspriserne i byen på lang sigt?

• hvad sker der med liggetider på de boliger der er til salg?



Hvorfor er et supermarked vigtig for byen?

Nimtofte bliver attraktiv for tilflyttere

Byens ældre borgere har stadig en indkøbsmulighed

Der skaber jobmuligheder for byens unge

Butikken er ofte byens samlingspunkt.

Samfundsmæssigt tilgodeser det klimaet – mindre 
transport

Købmanden kan (måske) støtte lokale foreninger og 
projekter 



Hvorfor er et supermarked vigtig for byen?

MILLIONPULJE: En købmand vejer tungt for nye tilflyttere, viser stor 

flyttemåling fra YouGov blandt 2000 danskere – ny pulje kan give nyt liv 

til landsbyer uden indkøbsmuligheder, mener mæglerkæde



Købmændenes egen kæde



Salgsareal Minimum 160 m2

Grundsortiment 1400 varenr. (mulighed for lokal tilpasning)

GUL Pris 250 varer i fast lavpris program

Markedsføring Ugentlig tilbudsavis

Sortiment Fuld dagligvaresortiment – dækker daglige behov

Fødevarer vs. nonfood Fokus på fødevarer fremfor nonfood

Indkøbsoplevelse Nemt og hurtigt indkøb

Behov Fuldt dagligvaresortiment

Målgruppe Primært indkøbssted for mindre mobile 

indbyggere



Lokaltilpassede servicekoncepter 

Byens apotek

Byens bager

Byens renseri

Byens grillbar

Byens posthus

Byens blomsterforretning

Byens fiskehandler

Byens ostemand 

Byens isenkræmmer

Byens festarrangør

Alt det discount ikke kan
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Gul Pris

Vi matcher REMA1000 og Netto på mere end 250 priser
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Tilbudsavis

• Hustandsomdelt tilbudsavis 
• 52 uger om året 
• 8-24 sider



Side 11

DISCOUNT
Billigste alternativ

MAINSTREAM
God kvalitet

ØKO OG MILJØ
God kvalitet

Dagrofa har en stærk portefølje af egne mærker
Vi står bag en lang række egne mærker, som udgør en stor del af det samlede sortiment. Nogle af Dagrofas mest 

kendte Private Labels er First Price, Gestus og Grøn Balance.
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First Price er gode dagligvarer til lav pris 
First Price er helt enkelt gode dagligvarer til dig, der vil have mest muligt ud af dine penge og din dag. 

Valget er enkelt, for prisen er så lav, som den kan blive, og udvalget dækker det meste. Det betyder, at du og din 

familie både kan fylde indkøbsvognen og hverdagen med lige præcis det, der betyder allermest for jer; for I får altid 

mere for mindre. First Price serien består af mere end 300 varer i alt – en blanding af fødevarer og husholdning.

DISCOUNT
Billigste alternativ
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Gestus er fødevarer i god kvalitet
Gestus er en serie af velsmagende fødevarer – både til at betale og af en god kvalitet. Alle ugens dage skal smage af 

noget, uanset om det er en almindelig mandag eller en festlig fredag. Dét kan Gestus med smagsoplevelser af god 

kvalitet – også på et hverdagsbudget. Serien består af mere end 600 fødevarer.

MAINSTREAM
God kvalitet
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Fødevarerne er økologiske, 
og er altid enten mærket 
med det røde Ø-mærke 
og/eller med det grønne 
EU-økologimærke. 
Sortimentet består af mere 
end 300 varer med bl.a. æg, 
pasta, morgenmad, frost og 
et stort udvalg af frugt og 
grønt.

Grøn Balance husholdnings-
og plejeserie er produkter i 

høj kvalitet, og er altid 
certificeret med miljømærket 

Svanen, og anbefalet af 
Asthma Allergy Nordic.

Sortimentet består af mere 
end 100 varer med bl.a. 

rengøring, vaskemidler, bleer 
og plejeprodukter til hele 

familien. 

Grøn Balance er omtanke for dig og miljøet

… med både fødevarer, husholdnings- og plejeprodukter. Grøn Balance er det naturlige valg for dig, der ønsker at 

spise økologiske fødevarer, værne om miljøet og undgå problematisk kemi i dine pleje - og husholdningsprodukter.

Miljø Økologi



Markedsanalyse



Min Købmand Nimtofte – Modernisering – pris overslag

Ønsker: Prisestimat

In-door og Out-door markering 60.000 (Betales af Dagrofa)

Pos – materiale 30.000

Reparation flaskeautomat 30.000???

Vinafdeling 40.000

Grøntafdeling 20.000

Spot-belysning 25.000

Danske Spil 28.000

Maling 20.000

Reparation af gulv 10.000

Vareelevator ????

Diverse 50.000

Er der penge til det – nyt stålinventar



Hvordan får vi det til at ske - Borgere

• Motivation: Mulighed for at 

handle dagligvarer lokalt

• Indsamling af risikovillig kapital, 

• Stifte et anpartsselskab som ejer 

ejendom og  inventar

• Foretage hovedparten af sine 

dagligvareindkøb i butikken
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Hvordan får vi det til at ske - Købmanden

• Motivation: Mulighed for at tjene 

penge i moderne butiksanlæg

• Får stillet et attraktivt butiksanlæg til 

rådighed til en lav husleje

• Udvikle en butik med attraktive varer 

(koncept og lokale)

Dagrofa 31-01-2023 18



Hvordan får vi det til at ske - Dagrofa

• Motivation: Skabe vækst i 

omsætningen

• Være en aktiv sparringspartner 

med borgerne og købmanden

• Sikre et konkurrencedygtigt 

kædekoncept med den rigtige 

købmand 
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Hvordan når vi målstregen?

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Analyser af projekt og økonomi

Borgermøde med beslutningsoplæg

Borgermøde 2 - Stiftelse af Anpartsselskab

Modernisering af eksisterende butik

Udlejning af butik til selvstændig købmand

ÅBNING AF BYENS NYE



Tegningsblanket



Dagrofas erfaringer fra butikker med borgerinvolvering

Hvad er de største risici i projektet?

Fokus alene på køb af anparter og ikke handel i butikken

Butikken bruges kun til suppleringskøb 

”Skoene” vender den forkerte vej

Anbefaling 

Test butikken på hele hustandens indkøb i en periode

Sammenlign priser på hele købet

”Mangler” en vare, så giv købmanden et tip (du er måske ikke den eneste) 

Brug butikken aktivt som byens daglig samlingspunkt



SPØRGSMÅL??


