
V�
Hu��s��up

Sv
o�

TIRSDAG den 7. april 2015

AF BENT WARNCKE
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VESTER HÆSINGE: Den 
nye uddeler i LokalBrugsen i 
Vester Hæsinge Marlene Aaaga-
ard har en plan.

Hun vil forandre butikkens 
lidt støvede ”kiosk-image” - altså 
et sted, hvor man lige køber det, 
man står og mangler - til at blive 
en ”rigtig” butik med et udvalg, 
der giver de 500-600 potentielle 
kunder i lokalområdet lyst til at 
lægge mere af deres handel der.

- Vi skal være et rigtigt super-
marked. Vi skal have nogle fl ere 
folk ind og handle, og det er min 
opgave at tilbyde dem nogle va-
rer, de har lyst til at købe, siger 
hun.

Lysten til at købe hænger, som 
alle ved, snævert sammen med, 
at prisen er rigtig. Varer kan være 
nok så indbydende, men er de 
prissat for højt, vælger de poten-
tielle kunder at køre andre steder 
hen for at handle. Uanset hvor 
lokalpatriotiske de er.

- Noget af det første, jeg gjor-
de var da også at sætte prisen på 
gær ned fra 2,50 kroner til 95 
øre. Det kan lyde som en lille 
ting, men kunderne ved jo godt, 
hvad gær koster andre steder, og 
det sender et dårligt signal, siger 
hun.

Marlenes skarpe købmands-
blik er også faldet på butikkens 
ferskvareafdeling, altså kød og 
den slags.

- Der skal vi have et større og 
mere varieret udbud. Det er også 
noget af det, der kommer til ske 
i de kommende måneder, siger 
hun.

Selvom Marlene Aaagaard 
blot er 26 år, har hun allerede en 
del erfaring fra brugserne i Vis-
senbjerg, Kerteminde, Kværn-
drup og Rudkøbing, som hun 
tager med til sit nye job.

Hun ser det som en udfor-
dring at få den lille V. Hæsinge-
butik tilbage på sporet.

- Det er en udfordring, der 
passer mig rigtig fi nt. Der er god 
plads til forbedringer i butikken, 
og det handler om ting, som jeg 
synes, jeg er god til, siger hun.

I første omgang er succeskri-
teriet at holde fast i den omsæt-
nings-fremgang butikken har 
haft i år.

- Lige nu peger pilen den rig-
tige vej. Omsætningen for 2015 

ligger 13 procent højere end i 
2014, og kan vi holde den stil, 
så er det rigtig fi nt, siger hun.
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kiosk til rigtig butik

 ★ Marlene Aagaard har sat sig for 
at få butikken i Vester Hæsinge til-
bage i god gænge.  FOTO: YILMAZ POLAT.
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