
– Jeg har forsøgt at udnytte 
pladsen bedst muligt, fortæller 
Ali Khalaf, nyslået butiksejer, 
som i dag har slået dørene op for 
kunderne på Fruehøj Butikstorv.
Der er en god kundestrøm i 
butikken allerede på første 
åbningsdag.  – Det er gået bedre 
end forventet. Kunderne begyndte 
faktisk allerede at komme en halv 
time, før jeg åbnede, så jeg måtte 
hente hjælp. Mine forældre og min 
bror er kommet. 

Friske varer
Uden for butikken bugner kasserne 
med frisk frugt og grønt, for det er 
nemlig vigtigt for Ali, at sikre sine 
kunder friske råvarer. – Jeg har 
arbejdet i 7 år som grønthandler, 
så jeg ved, hvad det betyder. Jeg 
har lige hentet de her forsyninger 

i morges. Tørvarer er et nyt felt for 
mig, som jeg prøver at sætte mig 
ind i. Der er 170 forskellige slags 
krydderier, og jeg kan jo ikke have 
dem alle, så jeg har hentet 72 af de 
vigtigste. 
Ali og hans familie har taget sig 
god tid med at få gjort butikken 
klar. - Jeg ville gerne gøre det 
ordentligt fra starten af, og så kan 
vi med tiden ændre i sortimentet 
alt efter efterspørgsel. 

Hvad du ønsker, skal du få…
To kunder afbryder snakken et 
øjeblik. Ali siger til dem, at de 
endelig må sige til, hvis der er 
noget, de mangler i butikken. 
Det er der. Et øjeblik efter er 
deres ønsker skrevet ned på ”Alis 
ønskeseddel”, og sådan er der flere 
kunder, der har skrevet ønsker ned 

i løbet af dagen.
Der er foruden tørvarer, frugt og 
grønt også brød og forskellige 
typer af pålæg, kebab, fisk og 
mejeriprodukter. Ali er dog ikke i 
konkurrence med slagteren inde 
ved siden af. – Det er forskellige 
varer, vi fører, siger han. Sukayna’s 
Bazar har åbent fra 10 – 19 og Ali 
er klar til at tage imod sine kunder 
med et smil og ikke mindst friske 
råvarer.
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Ny Basar på Fruehøj
Der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheder i Sukayna’s Bazar på 
Fruehøj Butikstorv. Varerne ligger sirligt på hylden og er nøje udvalgt. 

Masser af kunder i butikken på første dag


