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Sillebroen Shoppingcenter 
VELKOMMEN TIL SÆSON 2019 😊  

Jamen altså, jamen altså… Så fik vi jo taget hul på et 

nyt år, og vi havde glædet os til at se jer alle. 

Faktisk tror vi også at I havde glædet jer til at se 

hinanden igen, for selvom vi havde gjort alt vi 

kunne for at gemme mødelokalet væk, så fandt I 

alligevel vej 😊 

Som noget nyt i år, er vi blevet ”selvejende”, hvilket 

betyder, at vi ikke er underlagt et forudbestemt 

netværks-koncept, men fuldstændig kan bestemme 

selv - derfor har vi fremadrettet mulighed for at 

kunne tilrettelægge langt flere besøg uden for 

golfklubben. Årets første besøg gik til Sillebroen, 

hvor Centermanager Stig Bergdahl fortalte om 

detailhandlens nuværende udfordringer og 

muligheder. 

Stig gav os et unikt indblik i hvordan mennesker i 

detailhandlen tænker, og hvilke virkemidler der 

bliver behov for i fremtiden, hvis de fysiske butikker 

skal kunne overleve konkurrencen fra 

onlinehandlen: Fokus på innovation,  

 

 

kundeoplevelse og på det miljø som butikkerne 

henholdsvis skaber og er en del af, er vejen frem.  

Sillebroen vil gerne være ”byens eget”, og vil derfor 

gerne være med til at tale hele Frederikssund by op: 

Nærmiljøet skal have en positiv genklang i de 

lokales bevidsthed, for som Stig siger, ” det er 

vigtigt at vi ser helheder, og ser hele markedet 

omkring Frederikssund by”.  

Læren af det er jo, at vi alle vinder når vi taler 

hinanden op ved at insistere på at fortælle den 

gode historie, inddrager hinanden og tænker ud 

over os selv. 

Og det er jo netop det vores netværk bygger på: 

Filosofien om, at vi er stærkere sammen end hver 

for sig. 

Velkommen til sæson 2019, vi glæder os derfor 

allerede til næste møde, der er den 1. marts. 

 

 Vi ses!  

Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 

Frederikssund Erhvervsnetværk 


