
ANNONCE

Det gode lokale liv  
er vigtigt for Brugsforeningen 
Tryg. Derfor går en del af 
overskuddet fra foreningens 
butikker til at støtte op  
om netop dette

Når du køber en liter mælk, en bakke æg eller 
en pakke rugbrød i nogle af  Brugsforenin-
gen Trygs butikker, er du med til at støtte op 
om dit lokalområde. 

Tryg, der i alt har fem butikker, har nemlig 
en vision om, at pengene, som foreningen 
tjener i sine butikker, skal bruges i lokal-
området. Derfor har Tryg givet penge til 
blandt andet ukrainske flygtninge i Ry, en 
padelbane i Virklund og en kunstgræsbane 
i Kolt. Brugsforeningen har også faste afta-
ler om sponsorater til spillestedet Gnisten, 
Ry Biograf  og byens spejdere. I alt uddelte 
brugsforeningen sidste år mere end en mil-
lion kroner til forskellige projekter.

Brugsforeningen Tryg har sloganet »Vi 
handler sammen og støtter det gode lokale 
liv«. Det er valgt, fordi det passer til Trygs 
vision om et stærkt lokalsamfund.

- Det er ikke et krav, at vi skal give penge 
til lokalområdet, men vi vælger at gøre det al-
ligevel. Vi skyder overskuddet tilbage i byen, 
siger CSR- og kommunikationsmedarbejder i 
Brugsforeningen Tryg, Lena Juhl.

- Vi ligger et godt sted i landet, hvor der 

er købekraft, så der er god mulighed for at 
støtte op om, hvad der sker i lokalområderne, 
tilføjer Thomas Dahl, direktør i Brugsfor-
eningen Tryg.

Thomas Dahl fremhæver, at man som med-
lem kan man være med til at forme Tryg, 
fordi man kan møde op til generalforsamling 
og stemme om, hvem der skal i bestyrelsen, 
eller endda selv stille op.

Populært at være Trygs Venner

Udover at give penge til projekter i lokalom-
rådet har Tryg flere tiltag, som giver noget 
ekstra til købsoplevelsen i butikkerne.

Et nyt tiltag, som Tryg lancerer 1. juni, er 
Trygs Venner. Her ansætter brugsforenin-
gen pensionister, der gerne vil hjælpe til med 
at give kunderne en god oplevelse, når de 
handler ind.

- De ekstra hænder giver os mulighed for 
at toppe købsoplevelsen. Det kan være det 
ekstra i form af  at dele smagsprøver ud, 
hjælpe med at finde varer eller skubbe en 
indkøbsvogn på plads, hvis man har hæn-
derne fulde, siger bestyrelsesformand i Tryg, 
Carsten Bank-Mikkelsen.

Der er blevet taget godt imod Trygs Ven-
ner, hvortil der er kommet mere end 40 an-
søgninger.

Hjælper med grøn omstilling

Den grønne omstilling er også vigtig hos 
Tryg. Derfor skruer foreningen op for initia-
tiverne flere steder i organisationen. 

Tryg investerer knap to millioner kroner 
på grøn energi i form af  solceller, der skal 
opsættes på taget af  Kvickly. Det skaber en 
årlig CO2-reduktion på over 100.000 kilo.

Der er fra Trygs side altid en åbenhed over 
for grønne tiltag, hvorfor foreningen samar-
bejder med »grønne agenter«, som arbejder 
med at udvikle butikkernes og foreningens 
grønne initiativ. 

- Vi siger selvfølgelig ja, når vi bliver kon-
taktet af  Madspildsjægere fra PlanMiljø, der 
gerne vil komme og observere og optimere på 
vores processer. Og flere af  vores butikker 
har doneret overskudsbrød til test af  en ny 
og revolutionerende teknologi, der muliggør 

genanvendelse af  datobrød i nye varer, for-
klarer Lena Juhl.

Derudover er Trygs byggeri af  en ny Su-
perBrugsen i Ry Øst et bæredygtigt byggeri 
- og endda i mere end bare grøn forstand. Det 
er nemlig DGNB-certificeret.

- En typisk virksomhed vil nok bare sætte 
en cementblok, men byggeriet bliver bære-
dygtigt økonomisk, socialt og miljømæssigt, 
siger næstformand i Tryg, Lars Geil.

Tryg kommer også til at involvere lokal-
området i, hvordan Brugsen skal udformes.

På den måde er man som kun-
der i Trygs butikker med til gøre 
noget godt for hele lokalområdet. 

Tryg er meget mere end dagligvarer

Thomas Dahl kom til 
som direktør i Tryg  
i begyndelsen af året.

Hvis du køber ind i Trygs butikker i Ry, Gl. Rye, Virklund og Kolt, så er du med til  
at støtte lokalområderne.


