
LOKAL KØBMAND HAR 
SUCCES: HER ER 
ÅRSAGEN
Mange små lokale købmænd må dreje nøg-
len om, men i sommerhusområdet mellem 
Nymindegab og Hvide Sande, har den lokale 
Min Købmand-forretning i Bjerregaard suc-
ces med at drive butik. Nu investerer køb-
manden også i elektroniske hyldeforkanter, 
så medarbejderne kan spare tid, og priserne 
i stedet opdateres automatisk.

Sommerhusområdet Hvide Sande er et af 
de største og mest populære områder ved 
Vesterhavet. Området har en stærk tiltræk-
ningskraft blandt både danske og uden-
landske (særligt tyske) gæster. Den store 
tilstrømning af sommerhusgæster skaber 
stor værdi i lokalområdet, hvor mange også 
lægger vejen forbi købmand og medejer, 
Carsten Jespersens forretning i Bjerre-
gaard, som er placeret centralt mellem 
Hvide Sande og Nymindegab. Ifølge køb-
manden er det noget, der bidrager positivt 
til omsætningen.

- En stor del af vores omsætning er drevet af 
sommerhusgæsterne i området. Derfor er vi 
også nødt til at tilpasse vores tilbud og akti-
viteter til de mange besøgende, konstaterer 
Carsten Jespersen, købmand og medejer 

af Min Købmand i Bjerregaard samt de to 
SPAR-butikker i Hvide Sande.

HURTIGERE TILPASNING

Et tiltag der støtter op omkring muligheden 
for hurtigere tilpasning, er implementeringen 
af elektroniske hyldeforkanter. 

- Med elektroniske hyldeforkanter kan vi 
reagere meget hurtigere og opdatere alle 
vores priser elektronisk i stedet for på 
papir. Det sparer os for meget tid i hver-
dagen og frigør ressourcer, som vi i stedet 
kan bruge på kunderne, forklarer Carsten 
Jespersen.

Sammen med en ejerkreds, der i alt består 
af fire ligeværdige ejere, er Carsten Jesper-
sen medejer af købmandsforretningen i Bjer-
regaard og de to SPAR-butikker i Hvide San-
de. To af de andre medejere og købmænd, 
Michael Sangill og Thomas Pedersen, har 
i øvrigt tidligere været elever hos Carsten 
Jespersen og hans kompagnon, Erik Bjerg, 
der også er medejer af de tre butikker. 

- Tilbage i 2017 indførte vi elektroniske hyl-
deforkanter i vores to SPAR-butikker i Hvide 
Sande. Det er større butikker end vores 
købmandsforretning i Bjerregaard, men da vi 
har set gevinsterne på tidsbesparelser i de 
to andre butikker, er det naturligt for os, at vi 
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også får de samme driftsfordele i alle butik-
kerne, fortæller Carsten Jespersen afslut-
ningsvis.

Både Min Købmand og SPAR er en del af 
dagligvarekoncernen Dagrofa. Størstedelen 
af koncernens butikker drives af selvstæn-
dige købmænd. På landsplan har mere end 

200 Dagrofa butikker (MENY, SPAR, Min 
Købmand og Letkøb) installeret Breece-løs-
ningen med elektroniske hyldeforkanter.

OM MIN KØBMAND BJERREGAARD

Min Købmand i Bjerregaard har et stort ud-
valg af dagligvarer samt frisk frugt og grønt. 
Friskbagt morgenbrød leveres desuden hver 
morgen fra Ejvinds Bageri i Hvide Sande. 
Min Købmand er en af Dagrofas lokale dag-
ligvarekæder med nærvær, tryghed og god 
service. Her kan kunderne både købe stort 
og småt ind. På landsplan har Min Købmand 
163 butikker, som er ejet af selvstændige 
købmænd.
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