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Velkommen til
Danmarks største
brugsforening
I dag er Brugsen for Als og Sundeved Danmarks absolut største selvstændige
brugsforening med 13 butikker i Sønderborg og omegn og mere end 20.000
medlemmer. Det forpligter naturligvis, men vi har heldigvis et godt og bæredygtigt
udgangspunkt, hvor vi prioriterer lokale, friske fødevarer og løbende optimerer og
indretter vores butikker, så vi belaster miljøet og klimaet mindst muligt.
Vores dominerende markedsposition er naturligvis ikke kommet af sig selv
– vi er en udviklingsorienteret forening med konstant fokus på kundernes
forventninger og behov. Kompetente og engagerede medarbejdere har altid været
forudsætningen for de positive resultater – og vil også i fremtiden have afgørende
indflydelse på vores evne til at opfylde kundernes ønsker og behov.
Med afsæt i vores kultur, værdier og fortsat bæredygtige vækst har vi derfor
udarbejdet en visionær 2025-strategi, som vi vil komme mere ind på i denne
brochure. Strategien vil være vores guideline for, hvordan vi arbejder med
hinanden og med kunderne, så alle har en god oplevelse, når de enten handler
eller er på arbejde i en af vores butikker. Skal strategien have en effekt, kræver
det naturligvis både konkret handling og opbakning fra alle medarbejdere. Til
gengæld er jeg overbevist om, at vi med den nye strategi kan være med til at
opfylde visionen om ”at skabe Danmarks bedste arbejdsplads og indkøbssted”.
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Lars G. Andersen
Direktør

Sønderborg Jernbane Apotek
Køb
online fra dit
lokale apotek på

apoteket-online.dk

Augustenborg
apotek

Jernbanegade 10, 6400 Sønderborg | Tlf.: 7442 3502

Jernbane
apoteket
perlegade

Apoteket
borgen

Jernbane
apoteket
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Miljøet som fokus
Vi har stort fokus på miljøet og arbejder målrettet på at gøre vores butikker
så miljøvenlige som overhovedet muligt.
Vi har blandt andet foretaget en større investering på belysningsområdet,
hvor vi har optimeret LED-belysningen i alle vores 13 butikker. Derudover har vi
energimålere på alle vores køle-/frostanlæg, belysningsdel samt klimaanlæg
og har indgået aftale med EnergiData om, at de følger vores forbrug tæt
med øje for konstant optimering. Med CTS-styringssystem kan EnergiData
fjernstyre belysning m.m. og på den måde holde energiforbruget nede.
Vi arbejder på at konvertere alt sort energi til grøn energi, og vi har installeret
solceller i alle vores 13 butikker samt på vaskehallerne. Vi har også installeret
varmepumper i alle vores butikker.
Derudover genanvender vi al den varme og det affald, vi producerer – og
flere af vores butikker har oplevet, at de tjener penge på varmen. I dag
genanvender vi 88 % og har en målsætning om at nå op på 95 %.

Vi arbejder med
mål
og for FN‘s verdens
ttet med
Vi arbejder målre
13.
målene 3, 12 og

Hviid’s Biavl
Vores bigårde
er placeret
flere steder i og
omkring Gråsten
og Sønderborg

www.hviidsbiavl.dk

www.koleteknik.dk
Landsdækkende, miljørigtige affaldsløsninger

www.mi-lo.dk
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ProjectZero
Med ProjectZero har Sønderborg Kommune en ambition om
at være C02-neutral i 2029. Et mål vi i foreningen gerne vil
være med til at indfri, hvorfor vi arbejder tæt sammen med
kommunen om miljøvenlige indsatsområder og i dag er Zerocertificeret i alle vores butikker.

Om ProjectZero
Sønderborg Kommune vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten
af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser
– med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.
Siden 2007 er CO2-udledningen i Sønderborg-området reduceret med 51,7 %.

Læs mere om ProjectZero på
www.projectzero.dk

Danfoss og Brugsen for Als
og Sundeved (BALS) bygger
banebrydende supermarked på Als
I foråret 2023 får Als et kombineret supermarked
og testcenter ved Danfoss’ hovedkvarter på Nordals.
En topmoderne Coop365 discount, bygget sammen
med et avanceret test- og demonstrationscenter for
Danfoss-teknologier, der kan sænke et supermarkeds energiforbrug markant. Det nye supermarked
får en god placering i forbindelse med det nye ferie-resort, som efter planen åbner på Nordals i 2024.

Møllegade 39, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 2212 3357

www.holm-poelser.dk

Ullerslev Oste
Damsgårdvej 2 • 5540 Ullerslev • Tlf. 65 35 16 08

www.ullerslevoste.dk
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„Vi vil sammen
skabe Danmarks
bedste arbejdsplads
og indkøbssted“
Kongstanken er, at de fire spor bygger på et fundament af kultur og værdier, og
er, i vores dagligdag, fast forankret i hele foreningen.
De fire spor er bygget op af KUNDESERVICE, PERSONALE, DIGITAL og
BÆREDYGTIGHED, der tilsammen giver visionen ”Vi vil sammen skabe Danmarks
bedste arbejdsplads og indkøbssted”. Sporene kan ikke stå alene, men fungerer
som fire søjler, der holder visionen oppe. Altså kan vores vision ikke realiseres, hvis
ét af sporene ikke opretholdes. Dette har vi illustreret med vores eget strategihus.
Med vores nye strategiplan kan vi sikre, at kunder og medarbejdere har gode
oplevelser, når de handler eller er på arbejde i en af vores 13 butikker.

Strategihus
Vision
Vi vil sammen skabe Danmarks bedste
arbejdsplads og indkøbssted

Forretninger
Kundeservice

Personale

Digital

Bæredygtighed

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

DKs bedste service
3-meter-reglen
Måltidsløsninger
Årshjulsaktiviteter

BALS Academy
Arbejdsglæde
Onboarding
Elever

SoMe
Storytelling
Online salg
Os i Coop-app

Kultur og værdier i BALS

Sundhed og trivsel
Ansvarligt forbrug
Klimaindsats
Grøn energi
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A Great
Place to Work
I 2021 blev vi Great Place To Work-certificeret og kan således
kalde os en god arbejdsplads. Med certificeringen vil vi gøre
opmærksom på, at vi er en god arbejdsplads i detailbranchen,
som gør rigtig meget for at vores medarbejdere trives og udvikles.

BALS Academy
Som supplement til GPTW-certificeringen har vi oprettet
BALS Academy, som er for kulturskabende medarbejdere
og talenter i BALS. I BALS Academy vil vi sikre udvikling
og vidensdeling på tværs af vores 13 butikker. Vi har
rigtig mange gode kompetencer fordelt i vores butikker,
og dem skal vi have bragt i spil.

Tlf.: 62 61 66 66 • mail@bago-line.dk • www.bago-line.dk
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Alt i ovne, maskiner og butiksindretning
Rådgivning og udvikling af bageri
Tegning, projektering og montering
Egen serviceorganisation, med døgnservice i hele landet

SKRABEÆG – GRØNKÅL – HVIDKÅL

Vi

Leverandør af bageriudstyr og indretning

www.kellmann-vvs.dk
Tlf. 74 41 69 66 · Mobil 40 17 69 66
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Kvickly

Kvickly Sønderborg
Østergade 4
6400 Sønderborg


74 42 11 78

Kvickly Nordborg
Stationsvej 12
6430 Nordborg


74 45 02 52

SuperBrugsen
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SuperBrugsen Høruphav
Søndre Landevej 225
6470 Sydals


74 41 52 12

SuperBrugsen Augustenborg
Stadionvej 1
6440 Augustenborg


74 47 15 42

SuperBrugsen Guderup
Østergade 4
6430 Nordborg


73 15 10 10
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Dagli’Brugsen

Dagli´Brugsen Dybbøl
Hørtoftvej 1
6400 Sønderborg


74 48 52 72

Dagli´Brugsen Sottrup

Dagli`Brugsen Skovby

Skolevej 18
6400 Sønderborg

Kegnæsvej 52
6470 Sydals



74 46 71 45



74 40 44 19

Dagli´Brugsen Nybøl

Dagli´Brugsen Fynshav

Amtsvejen 46
6400 Sønderborg

Toftevej 2
6440 Augustenborg



74 46 77 65



74 47 41 14

Fakta
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Fakta Ulkebøl
Agtoftsvej 1
6400 Sønderborg


74 45 43 08

Fakta Kløvermarken

Fakta Havnbjerg

Kløvermarken 2A
6400 Sønderborg

Havnbjerg Center 15
6430 Nordborg



74 40 30 50



74 45 00 11

ALT I BYGGERI !
DIN PROFESSIONELLE BYGGEPARTNER

Sjællandsgade 8-14 • 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 49 19 • sib@sib.dk • www.sib.dk
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BALS Ragebøl

Din leverandør af bageriudstyr
Tlf.: 43 99 73 00 • www.strommen.dk

FC Strømmen
er en af Danmarks største
leverandører i bageriudstyr
til danske håndværksbagerier
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BALS Engros

BALS Bager

BALS Engros blev for fem år siden etableret af Brugsen
for Als og Sundeved. Med et ønske om at lave ekstra
gode handler for vores kunder har BALS Engros i dag det
formål at købe store restpartier/spotvarer hjem. Varerne
sælges derefter i alle vores butikker, men der vil også
være restmarked/lagersalg fra BALS Engros i fremtiden.

BALS Bager har til huse ved SuperBrugsen i Høruphav.
De leverer dagligt brød og lækre kager til alle vores egne
butikker, men også til eksterne butikker.

BALS Engros har i dag til huse ved siden af SuperBrugsen
i Augustenborg, men flytter selvfølgelig med til BALS’
hovedkvarter i Ragebøl, når det står færdigt i 2023.

I bageriet er der 15 passionerede bagere, som hver nat
og dag gør deres yderste for at lave friskbagte brød og
de lækreste kager, så vi med stolthed kan sælge dem til
alle vores kunder på Als og Sundeved.

SALG OG SERVICE AF MASKINER INDEN FOR

BAGERI- & KONDITORISEKTOREN

Prægel & Co leverer løsninger til produktfremstilling i bageriog konditorisektoren. Vi har mange års erfaring inden for
produktionsudvikling og produktionsfremstilling generelt, og vi har
kompetence til at yde værdifuld rådgivning, når vores kunder står over
for et nyt projekt. Derudover tilbyder vi leasing af vores produkter. Vores
primære force er, at vi kender til alle processerne, når et nyt projekt skal
søsættes. Det gør os til en fordelagtig samarbejdspartner.
Ved køb af vores udstyr får du en kompetent rådgivning på både proces og
udstyr samt kalkulation på investeringen.
Vi tilbyder produktløsninger samt idé- og udviklingskoncepter – vi laver
altid kundetilpassede og specifikke løsninger, der matcher kundens behov. I
forbindelse med større investeringer tilbyder vi produktudviklingsseminarer
for at sikre den optimale udnyttelse af udstyret.

Bøgeskovvej 6 · 3490 Kvistgaard
Tlf.: +45 70 20 44 33 · erik@praegel.dk
www.praegel.dk
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ISTOBAL Danmark A/S
Tlf.: 92 151 151
Bjørnevej 6
7800 Skive, Danmark
www.istobal.com

PB Brændsel
v. Per Brodersen

Tlf.: 24 44 50 74 | pb-braendsel.dk | Find os på:
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Der er p.t. tilknyttet 13 OKtankstationer og fem svanemærkede
vaskehaller til foreningens butikker
Alle vores vaskehaller er svanemærkede, hvilket betyder,
at bilvasken kun bruger ca. 30 liter, mens en almindelig
bilvask kan bruge op til 150 liter pr. vask. Samtidig
fungerer vaskehallerne som biologiske rensningsanlæg,
der renser og genbruger vandet. Vi anvender kun
særligt miljøvenlige vaskemidler under vasken, og det
spildevand, der bliver tilovers, er derfor langt renere end
spildevandet fra traditionelle vaskehaller.

MIGGES BAGERI & KONDITORI
Brød der smager, når Migge han bager

74 42 98 00 | moeldrup-el.dk

Kegnæsvej 39 · 6470 Sydals · Tlf.: 74 40 45 06

Nordborg

Havnbjerg

Guderup

Fynshav

Vester Sottrup
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Augustenborg
Bro

Augustenborg
Ragebøl

Nybøl

Ulkebøl
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8
Dybbølgade

Center Øst

Høruphav

Sønderborg
Kløvermarken
Skovby

• 16255 • www.jsdanmark.dk

Dybbøl

Kastanie Allé 3, st. 8
6400 Sønderborg


73 42 38 13

