MER MEDLEM
För dig som har Coop-kort och bor i Stockholm,
Östergötland, Södermanland och Uppsala. Oktober • 2021

KfS köper närmare 200 Coop-butiker
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Hallstavik

FRÅGOR TILL LARS
ERICSSON, VD FÖR KfS:

VARFÖR GÖR KFS DEN HÄR AFFÄREN?

– Vi vill göra medlemsnytta. Vi går från
att vara en medlemsfrämjande förening
till att bli ensam ägare till CBS, som äger
och driver butikerna i vårt område. Det
gör det lättare att nå visionen – att
skapa den bästa dagligvaruhandeln i vårt
föreningsområde.

Lars Ericsson, vd för KfS.

VAD INNEBÄR AFFÄREN FÖR MIG
SOM ÄR MEDLEM?

– Det kommer inte att märkas så mycket
i början. Du handlar och samlar poäng
som vanligt men vi ska driva ett utvecklingsarbete som successivt kommer att
synas i butikerna och komma med-

Uppsala
Norrtälje
Rimbo

Enköping

Strängnäs

lemmarna till del. Det kan handla
om hållbarhet, erbjudanden, kundbemötande, konkurrenskraftiga priser
och mycket mer.

Eskilstuna

Södertälje
Vingåker

Finspång
Motala

Stockholm

Färingsö

Flen
Katrineholm

Gnesta
Trosa

ÄR DET NÅGON
SKILLNAD OM JAG BOR
I NORRKÖPING ELLER
I STOCKHOLM?

Gräddö

Upplands
Väsby
Täby

Ljungsbro

Vadstena

Huddinge
Järna
Nynäshamn

Nyköping

Norrköping

Oxelösund

Söderköping

– Absolut inte! Vi ska
Mjölby
Linköping
Gusum
göra butiksverksamÖdeshög
Åtvidaberg
Valdemarsvik
Boxholm
heten bättre i hela
Gryt
Rimfosa
KfS område sträcker
vårt område. Från
sig från Hallstavik i norr
Hallstavik i norr till Kisa i söder.
Kisa
till Kisa i söder. Finspång, Möja
och Färingsö är egna föreningar.
Och jag är övertygad om att medlemmarna i vårt nya område kommer att
landet, får vi större kraft att påverka
bli mer informerade än tidigare. Förutom
utvecklingen internt gentemot KF och
Mer Medlem som du läser nu, använder
Coop Sverige AB, som har det samlade
vi flera olika kanaler för att nå ut.
ansvaret för inköp, kategori, logistik och
marknadsföring för alla föreningarna. Vi
VAD HÄNDER MED MÖJLIGHETEN
är Sveriges i särklass största konsumentATT PÅVERKA NÄR VI BLIR ÖVER EN
förening och det ger förstås tyngd även
MILJON MEDLEMMAR?
i andra sammanhang.
– Vi vill ju veta vad medlemmarna tycker
och behöver ta fram verktyg som gör det
VAD HAR DU MÖTT FÖR REAKTIONER
enklare att komma till tals. Alla kan inte
PÅ AFFÄREN?
få sin vilja igenom men vi ska lyssna på
– Hittills har vi bara mötts av positiva
de önskemål som finns.
reaktioner, från såväl medlemmar, med– Som förening vill vi skynda på utarbetare och förtroendevalda. Det är ett
vecklingen av Coop. Med 1,1 miljoner av
gott tecken.
totalt 3,7 miljoner medlemmar i hela

Vad innebär affären?
Det finns cirka 800 Coop-butiker i Sverige. De flesta ägs av någon av
de trettiotal konsumentföreningar som du automatiskt blir medlem
i när du skaffar ett Coop-kort.
KF (Kooperativa Förbundet) och KfS äger gemensamt CBS som driver 300 av butikerna. Efter årsskiftet blir KfS ensam ägare till CBS och närmare 200 butiker i Stockholm, Östergötland, Södermanland, Uppsala och Enköping, sedan delar av bolaget
sålts av till de regionala föreningarna Coop Mitt och Coop Kristianstad Blekinge.
De 245.000 medlemmarna i Östergötland, Södermanland, Uppsala och Enköping
får nu sin tillhörighet i KfS som blir Sveriges största konsumentförening med 1,1
miljoner medlemmar.
KF blir ensam ägare till Coop Sverige AB och kommer att stå för det centrala
perspektivet, som bas för samhandel och gemensamma inköp för alla föreningarna.

Möja

MYCKET FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM
NÄR DU SKAFFADE Coop-kortet blev
du samtidigt medlem i en konsumentförening, och bladet du håller i handen
just nu är det senaste medlemsbladet
från oss i KfS. Om det är första gången
du ser det kan det bero på att du bor i
ett av de områden som precis har flyttat
över till KfS, det vill säga Östergötland,
Södermanland, Uppsala och Enköping.
I så fall vill vi hälsa dig extra välkommen
till oss. Kanske bor du i Stockholm och
blev medlem nyligen. Självklart är du lika
välkommen.
Alla som handlat för minst 1.000 kr i
Coop föregående månad får tidningen

Mer Smak och vårt medlemsblad. Här kan
du läsa om det som är på gång i föreningen, du får tips på hur du kan konsumera smart och hållbart, och som medlem i KfS får du erbjudanden som sträcker
sig utanför hemmabutiken. Det kan vara
en fridag på Skansen i Stockholm, rabatt
till en konsert i Avicii Arena eller andra
förmåner inom kultur, nöje och sport.
Efter årsskiftet äger KfS närmare 200 av
Coops totalt 800 butiker i Sverige och
vårt uppdrag är att skapa de bästa
butikerna för medlemmar och kunder.
MEDLEMSKAPET GER DIG även
inflytande. Varför inte engagera dig som

ägarombud i din butik? Valet är i början
av nästa år och du kan kandidera hela
oktober. Läs mer om uppdraget här
nedan eller på kfstockholm.se/
kandidera2021
Med dig är vi 1,1 miljoner medlemmar
i KfS. Vi är väldigt glada över att ha med
dig på resan framåt. Tillsammans är vi en
kraft att räkna med.
Hör gärna av dig och berätta
vad du vill läsa om i Mer
Medlem framöver. Mejla till
info@kfstockholm.se

Leffe Holmgren,
ägarombud i Coop Tungelsta:

” Tillsammans kan
vi göra det bättre”
VILKA EGENSKAPER TYCKER DU
ATT ETT ÄGAROMBUD SKA HA?

Man ska vara social och vilja göra
den egna butiken så bra som möjligt.
Och gilla mat!

Butikschef Mona Nordvall och ägarombudet Leffe Holmgren jobbar tillsammans för att det ska vara bra och
trevligt i Coop Tungelsta. De vill att Tungelstaborna ska kunna handla där de bor. Butiken har nyligen blivit
postombud och under hösten planeras flera förbättringar. Foto Anja Callius.

Att kunna vara med och påverka och
känna delägarskap i Coop och KfS.
VAD TYCKER DU ATT
KFS KAN FÖRBÄTTRA?

Dags att prova rollen
som ägarombud?
Nu är det hög tid att kandidera om du vill ställa upp som ägarombud i
föreningen. Om du blir vald har du stora möjligheter till inflytande både i
”din egen” Coop-butik och inom Coop på en övergripande nivå. Du blir en
viktig del av vår medlemsdemokrati.
I Coop Tungelsta är det Leffe Holmgren
som är ägarombud. Han har både en
stark lokal förankring och ett tydligt
engagemang för kooperationen.
– Jag tycker att det är jätteviktigt att
man engagerar sig, inte minst i den mat
man äter. Som ägarombud kan jag vara
med och tycka till om sortimentet i
butiken och även bidra till att fler vill
handla på hemmaplan. Jag för också
fram andra medlemmars åsikter om högt
och lågt, både i butiken och på stämman,
säger Leffe Holmgren.
Butiken i Tungelsta står inför en ombyggnation med nya kassor, allmän
uppfräschning och ett lite nytt kundvarv,
så att det ska bli lättare att hitta. Leffe
Holmgren har varit delaktig i förändringarna och bollat idéer med butikschefen Mona Nordvall.
– Det är lätt att bli hemmablind, så jag

VAD ÄR ROLIGAST
MED DITT UPPDRAG?

tar gärna emot synpunkter, säger Mona
Nordvall. Jag driver ju butiken för mina
kunder, inte för mig själv.
Hon lovordar Leffe Holmgren för att
han är hjälpsam och dessutom är
byggare i grunden, vilket har varit bra
inför förändringarna i butiken, men hon
menar att engagemanget är det viktiga
och att alla ägarombud kan bidra med
något. Att ha god lokalkännedom och
vara social och lyhörd för vad medlemmarna är intresserade av anser de
båda också är viktigt.

Massor! Det har ju gjorts mycket bra
kring hållbara varor, nu när man kan
kolla hållbarhetsdeklarationerna.
Då tycker jag att det är dags att vi
tar tag i miljö- och klimataspekterna
av butikslokalerna. Kan vi få ner
energiförbrukningen och minska
ut släppen? Kan vi ordna laddstolpar
på parkeringen, osv? Tillsammans
kan vi göra det bättre.

Foto Anja Callius.

Sista anmälningsdag 31 oktober

Som ägarombud är du länken mellan KfS medlemmar, din butik och föreningen.
Du väljs på två år. Uppdraget innebär att du ordnar medlemsaktiviteter i butiken
och har kvartalsvisa möten med butikschefen. Du får arvode och utbildning av KfS
samt är medlemmarnas representant på stämman. Läs mer på kfstockholm.se/
kandidera2021

Hjälp biologiska
mångfalden på
traven
I senaste avsnittet av Hållbara Kollen
gästas vi av zoologen Ola Jennersten
som tipsar om hur du kan göra skillnad
för fjärilar, humlor, bin och fåglar i din
närhet. kfstockholm.se/hallbarakollen

Hjärnhälsa
i skolan

Hjälp att välja hållbart
Du har väl inte missat Coops nya verktyg som hjälper dig att göra hållbara
val? Med Coops hållbarhetsdeklarationer ser du ett livsmedels påverkan
på jordens miljö, klimat och samhälle utifrån tio områden. I mobilen får du
svaret enkelt med bara några klick.
Coops hållbarhetsdeklarationer bedömer
livsmedel utifrån tio hållbarhetsområden,
bland annat biologisk mångfald, klimat,
arbetsförhållanden och djuromsorg.
Deklarationerna visas både som spindeloch bolldiagram. Ju lägre siffror en vara
har, desto lägre hållbarhetsavtryck
bedöms varan ha.
Hittills har Coop tagit fram hållbar-

Vilket är förhållandet mellan fysisk
aktivitet, stillasittande, kost och hälsosamma hjärnfunktioner bland skolungdomar? Det undersöker GIH i en stor
studie som KfS stödjer. Läs om studien
på kfstockholm.se/hjarnhalsa

hetsdeklarationer för drygt 10.000
livsmedel. Självklart för Coops egna
varumärken, men även för varor från
många andra leverantörer.

Läs gärna mer på coop.se/
hallbarhetsdeklaration

Så här gör du:

Det finns flera olika sätt att se varornas påverkan och alla är
enkla. Du behöver en smart telefon eller en dator med internetkoppling.
Från coop.se väljer du ”Handla” och sedan en vara.
Klicka på knappen ”Hur hållbart är köpet?” så får du upp
diagrammen. Har du Coop-appen installerad och väljer en
vara ser du samma knapp där.
Med Coop-appen kan du också skanna livsmedel som
du har hemma i kylen eller skafferiet. Då klickar du på förstoringsglaset med jordklotet, riktar telefonen mot streckkoden och får upp varans hållbarhetsdeklaration. Detta går
förstås lika bra att göra i butiken. Och använder du Coops
Scan & Pay-app finns funktionen även där. Prova!

Tävlingen!
VEM VANN
ÄNGLAMARKSPRISET I ÅR?

Änglamarkspriset delas ut till någon
som inspirerar och bidrar till ett hållbart samhälle. I år var det extra fokus
på ungas initiativ inom miljö och
ekologi och prissumman var hela
250.000 kronor. Vem vann Änglamarkspriset 2021?
Lämna ditt svar senast den 30
november 2021 på kfstockholm.se/
tavling eller skicka ett vykort till KfS,
Box 3259, 103 65 Stockholm.
Vinst: Tio vinnare får 100 kr i presentcheck på Coop.
Rätt svar i förra numret: Coops
varumärke Änglamark fyller 30 år i år.

MEDLEMSERBJUDANDEN
Erbjudandena gäller för dig som har Coop-kort och är medlem i KfS.
Med reservation för eventuella ändringar. Vill du ha fler erbjudanden? Logga in på coop.se och gå till
”Mina inställningar”. Bocka i att du vill ha Coops nyhetsbrev så får du vårt e-utskick varje månad.

Kolla respektive arrangörs webb för aktuell info och om corona påverkar erbjudandet.

Seminarium och kurs med Mentor
Föräldraseminarium: Stimulera ditt barns
kreativitet Om hur man sporrar såväl sin egen
som sitt barns kreativitet. Varför det är bra för
barn att öva sig på att ha långtråkigt och vilka
positiva effekter det kan få.
Onsdag den 24 nov, kl 18.30-20.00
Föräldrakurs: För dig med barn i tonåren
(från 11 år) Du får verktyg för att skapa goda

Träffa en certifierad coach
Är du osäker på din framtid eller står du inför
en ny situation? MindMe/Coachlinjens
erfarna coacher med olika specialkompetenser, allt från livsfunderingar till arbete,
karriär, livspusslet eller idrottsliga prestationer, hjälper dig framåt, mot nya utmaningar och mål.
Tid: Boka senast 30 nov och nyttja senast
31 dec 2021

..............

Kostnadsfria

och stabila relationer med dina barn.
Tre tisdagar med start 9 nov, kl 18-20
Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm.
Mer info och anmälan:
kfstockholm.se/erbjudanden
I samarbete med Mentor Sverige och ABF
Stockholm.

...................

Ett möte på köpet

Medlemserbjudande: Betala för ett möte så
får du ytterligare ett på köpet. (Värde 890 kr)
Du träffar en certifierad coach 2 x 45 minuter
via telefon eller video, enligt dina önskemål.
Erbjudandet kan endast nyttjas vid ett
tillfälle per medlem.
Läs mer och boka:
kfstockholm.se/erbjudanden
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ÄNTLIGEN TILLSAMMANS IGEN!

Upplev en härlig konsert på Avicii Arena.
Aktuell information om biljettsläpp, artister
med mera får du på kfstockholm.se
Reservation för ändrade restriktioner från FHM. Om konserten
ställs in, återbetalar vi biljettkostnaden exkl. serviceavgift.

Kontaktinfo

KfS – Din konsumentförening

KfS, Box 3259, 103 65 Sthlm. Tel 08-714 39 60
info@kfstockholm.se, www.kfstockholm.se

Vi blir inom kort ägare till Coop-butikerna i Stockholm, Östergötland, Södermanland och
Uppsala. Vår viktigaste uppgift är att göra Coop så bra som möjligt för våra 1,1 miljoner
medlemmar. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Coop-kortet ger dig poäng, erbjudanden och inflytande.

Medlemsservice
Frågor om medlemskap
tel 0771-17 17 17, val 2 + 2, vardagar kl 8–18.
medlemsservice@kf.se
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