
KONSUMÅRET
2008 för Konsum FäringsöVerksamhetsberättelse

Kallelse till stämma
Stenhamraskolans aula 
lördagen den 18 april 
klockan 15.00
Medlemmar med make/
maka hälsas hjärtligt 
välkomna. 
Dagordning för stämman 
finner du på sidan 2 i den 
här berättelsen.
Vill du bli skjutsad till 

Med årets 
stämmo-
present ...

stämman kan vi hjälpa 
till. Meddela i så fall din 
butik ett par dagar i förväg. 
Välkommen.

Nu bygger vi till

Riktigt gamla Stenhamrabor känner kanske 
igen butiken på bilden. Det var där det bör-
jade, det som nu är Sveriges äldsta konsu-

Nu är vi 
KRAV-godkända

Tillbyggnaden av 
Stenhamrabutiken kan du 
läsa om på sidan 10.

Vad det innebär kan läsa om 
på sista sidan. Vill du veta 
ännu mer går du till vår hem-
sida och klickar dig vidare.

mentförening, hela 125 år. På sidan 11 kan 
du läsa om resan mellan första årets 18000 
och 92 miljoner som är årets omsättning.

... väljer du själv vad du 
vill ha.



  1. Val av ordförande, sekreterare och två         
      protokolljusterare tillika rösträknare.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Fråga om kallelse till stämman skett i 
      behörig  ordning.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Information om verksamhet, ekonomi och    
      framtidsplaner i föreningen och konsument- 
      kooperationen i övrigt.
  6. Framläggande av årsredovisningen för  
      föreningen.
  7. Framläggande av revisionsberättelsen.
  8. Fastställande av resultat- och
      balansräkningarna. 
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
      ledamöter.
10. Fråga om ansvarsfrihet för VD.
11. Disposition av föreningens vinst enligt den
      fastställda balansräkningen.
12. Av styrelsen till föreningsstämman 
      hänskjutna ärenden.
13. Motioner.
14. Bestämmande av arvoden och andra ersätt- 
      ningar till de förtroendevalda i föreningen.
15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
      enligt § 18 i stadgarna.
16. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 18 i     
      stadgarna.
17. Val av revisorer och ersättare enligt § 23 i   
      stadgarna.
18. Ombudsval som föreningsstämman 
      förbehållit sig.
19. Val av valberedning enligt § 17 i stadgarna.

Årsredovisning Dagordning 

Styrelsen och verkställande direktören 
får härmed avge följande förvaltnings-
berättelse för räkenskapsåret 2008. 
Föreningens försäljning för 2008 uppgick till 92 
miljoner kronor, en ökning med 4 481 tkr jämfört 
med 2007, vilket motsvarar 5,1 %. Inflationen un-
der året är den högsta på mycket länge. Räknat på 
det sortiment vi säljer i våra butiker är volymkra-
vet 6,7 %. En försäljningsökning på 6,7 % hade 
krävts för en oförändrad volym. 

Investeringar
    De investeringar som är gjorda under året följer 
den investeringsbudget som är fastställd. Det har 
till största delen gällt reparation och underhåll 
i  Kungsbergafastigheten, yttre målning, bättre 
kontor och lunchrum samt byte av elledningar i 
den gamla delen av fastigheten. 
   En viktig del av investeringsplanerna är att 
minska vår energiförbrukning. Nya frysdiskar 
med täckande lock var planerat till Stenhamrabu-
tiken under hösten men beroende på leveranspro-
blem kom de på plats i januari 2009. 
   I Kungsberga monterades lock på befintliga 
frysdiskar. En sådan investering minskar energi-
förbrukningen med 35 – 40 % .Vi kommer under 
våren att byta ut oljepannan i Kungsberga mot 
värmeåtervinning på samma sätt som gjordes i 
Stenhamra för några år sedan. 
   Utbyggnaden av butiken i Stenhamra har pla-
nerats under året och bygglov som lämnades till 
kommunen i mitten av oktober månad  blev bevil-
jat och klart under november. 
   Vi kommer att öka ytan med 325 kvm, varav 
225 kvm blir butiksyta och 100 kvm blir lager. Ett 
större sortiment, rationellare post- & pakethante-
ring, kundtoalett, lättare varuhantering och bättre 
personalutrymmen blir resultatet av utbyggnaden. 
Enligt tidsplanen skall ombyggnaden vara klar 
juni 2009. 

Intäkts- och kostnadsutveckling
Rörelseresultatet för året påverkas av reavinst 
från fastighetsförsäljningen i Svartsjö samt upp-
lösningen av strukturfond från 1994. 
Med fortsatt hög försäljning, något lägre brutto-
vinst och minskade kostnader blev resultatet utan 
jämförelsestörande poster ca 500 tkr bättre än 
föregående år. 
   Den prissänkning vi gjorde under våren möttes 
av prishöjningar orsakade av ökade råvarupriser 

och fick inte den uppmärksamhet som var tänkt. 
   När vi som nu befinner oss i en finanskris, i 
kraftig lågkonjunktur och med stor oro på ar-
betsmarknaden blir fokus på priset tydligare. Vi 
kommer att följa hur våra priser ligger i jämfö-
relse med våra konkurrenters. Rätt prisnivå är en 
del av vår strävan att göra bästa möjliga nytta för 
medlemmarna.  
  Slutligen; tack alla medlemmar för ert förtro-
ende och ert engagemang för föreningen. Tack 
också till  personalen för ett fint arbete under 
det gångna året. 
   Stenhamra i mars 2009 
  Stig Marklund  Christina Kahm  Leif Forsberg 
   Åsa Hellström  Eric Zachrisson Jens Langvad 
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Förvaltningsberättelse för 
verksamhetsåret 2008

Styrelsen
har under året bestått av Stig Marklund, ordf., 
Christina Kahm v. ordf., Inger Wahlbom, 
sekreterare, Åsa hellström, v. sekr. och Leif 
Forsberg.
Eric Zachrisson var i egenskap av VD ständig 
medlem i styrelsen.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljs på två år.
Styrelsesuppleanter valdes för ett år.
Såväl ordinarie revisorer som revisorssupp-
leanter valdes för två år.
I tur att avgå är Stig Marklund och Leif Forsberg.
Inger Wahlbom har under året avsagt sig 
styrelseuppdraget.
Suppleanter har varit Anna-Lena Glaad, Erik 
Thunström och Per Lindblad.
Facklig representant har varit Jens Langvad.
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
sammanträden.

Revisorer
Föreningens räkenskaper och förvaltning har 
granskats av de lokala revisorerna Inger Ekdahl 
Edevärn och Gunilla Jerlinger.
Revisor från KF Föreningsrevision AB har varit 
Erik Ambrén.
Revisorssuppleanter har varit Lars Lanneborn och 
Tommy Liljeros till hans bortgång.

Representation
Stig Marklund är förste ersättare vid KF.s 
föreningsstämma. 

Valberedning
har varit Per-Einar Stark, sammankallande, 
AnnMari Andersson och Karin Spångberg.
Suppleanter har varit Elimar Svantesson och 
Carl Henric Bramelid.

Medlemsuppgifter
Antal medlemmar vid årets början 3241 
Tillkomna medlemmar 170
Avgångna medlemmar 43
Antal medlemmar vid årets slut 3368

Omsättning
Stenhamra 67.480.699 + 2.642.901
Kungsberga 24.540.476 + 1.838.138

Summa 92.021.175 + 4.481.039

Styrelsen och verkställande 
direktören föreslår att föreningens 
vinst enligt balansräkningen, 
exklusive fri dispositionsfond för 
Färingsö konsumentförening, 
disponeras enligt nedan:
avsättning till reservfonden

avsättning till dispositionsfond

som återbäring, 2%

             

187.000

 2.365.240

1.288.300

Styrelsens 
förslag till vinst-
disposition.1

3

vid köp över 500 kronor
måndagar - onsdagar.

Ej tidningar, tobak och bensin
eller i kombination med 

premiecheck.

6% stor-
köps-
rabatt



4

Nettoomsättning     80.711.313 76.767.959 
Kostnad för sålda varor  - 59.774.920 - 56.506.853 
BRUTTORESULTAT  20.936.393 20.261.106 
Försäljningskostnader 2 -16.718.609 - 16.616.043 
Administrationskostnader  - 2.356.700 - 2.321.400
Jämförelsestörande poster 3 650.000  
Övriga rörelseintäkter  910.263 929.987
Vinst vid avyttring av byggnad  1.340.926 
RÖRELSERESULTAT  4.762.273 2.253.650 
Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 4 225.724 941.259 
Ränteintäkter   227.692 84.841 
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 128.386 - 158.093 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  5.087.303 3.121.657 
Bokslutsdispositioner:
Avsättning till periodiseringsfond  - 831.843 - 479.715 
Avskrivning utöver plan inventarier  180.626 112.515 
Aktuell skatt  - 698.748 - 402.960 
Uppskjuten skatt   - 182.001

ÅRETS RESULTAT  3.737.338 2.169.497 
    
  

 Resultaträkning 
1/1 - 31/12  2008

Belopp i kronor.         Not 1                         2008                 2007

        

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Fär-
ingsö konsumentförening, ekonomisk förening, för år 2008.      
   Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
   Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisning-
en inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredo-
visningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. 

   Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid 
med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen 
eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
  Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger därmed en rättvisande bild av före-
ningens resultat och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
  Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
                                   
Stenhamra den 5 mars 2009

Revisionsberättelse

Gunilla Jerlinger                
Av föreningsstämman vald revisor

Inger Ekdahl Edevärn
Av föreningsstämman vald revisor

Erik Ambrén
Av KF Föreningsrevision AB utsedd revisor
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Belopp i kronor

Balansräkning 31/12 2008
TILLGÅNGAR                                              Not                         2008                        2007 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER
Eget kapital 8
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser  1.197.585 1.196.982 
Reservfond  3.110.307 3.000.306 
Summa bundet och eget kapital  4.307.891 4.197.288 
Fritt eget kapital
Dispositionsfond  5.648.569 4.712.998 
Balanserad vinst  103.202 96.774 
Årets resultat  3.737.338 2.169.497 
Summa fritt eget kapital  9.489.109 6.979.269 
Summa eget kapital  13.797.000 11.176.557 
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond  1.353.773 521.930 
Avskrivning utöver plan, inventarier  572.931 753.557 
Summa obeskattade reserver  1.926.704 1.275.487 
Avsättningar 9 296.655 944.950 
Långfristiga skulder: Medlemsinlåning  4.475.018 4.460.433 
Summa långfristiga skulder  4.475.018 4.460.433 
Kortfristiga skulder: Leverantörsskulder  3.879.448 3.848.728 
Aktuella skatteskulder  419.077 136.545 
Övriga kortfristiga skulder  519.837 532.024 
Upplupna kostnader och förutbetalda  intäkter 10 1.711.377 1.579.472 
Summa kortfristiga skulder  6.529.739 6.096.769
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   27.025.116 23.954.196 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnad och mark 5 5.931.075 6.261.892 
Inventarier, verktyg och installationer 6 1.812.442 2.190.803 
Summa materiella anläggningstillgångar  7.743.517 8.452.695 
 
Finansiella anläggningstillgångar
Insatser i KF  2.412.297 2.334.481 
Förlagsinsatser KF  2.000.000 2.000.000 
Långfristiga värdepappersinnehav  3.725.723 3.725.723 
Summa finansiella anläggningstillgångar  8.138.020 8.060.204 
Summa anläggningstillgångar  15.881.537 16.512.899 
Omsättningstillgångar
Varulager  2.721.691 2.529.929 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  326.892 365.989 
Övriga fordringar   81.694 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 365.206 385.155 
Summa kortfristiga fordringar  692.098 832.838 
Kassa och bank  7.729.789 4.078.530 
Summa omsättningstillgångar  11.143.578 7.441.297

SUMMA TILLGÅNGAR  27.025.116 23.954.196 
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Tilläggsupplysningar
Not 1. Redovisnings- och 
värderingsprinciper.
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd.
   Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan. 
   Nedskrivningar sker vid bestående värdened-
gång. 
   Avskrivningar har skett enligt plan och baseras 
på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Maskiner och inventarier                          7 år
Byggnader               33 år
Markanläggning              20 år
   Planenliga avskrivningar redovisas under rub-
riken försäljningskostnader, årets avskrivningar 
uppgår till kronor 1.078.936 (f.å. 1.261.710).
   Varulagret är kollektivt värderat till anskaff-
ningsvärde med beaktande av tre procents inku-
rans. Övriga tillgångar och skulder värderas till 
anskaffningsvärden om inget annat anges.

Not 2. Anställda och löner 
Medeltalet anställda: 2008 2007
kvinnor 21 23
män 9 8
Summa 30 31
Löner och andra ersättningar           
Styrelse och VD 548.026 491.340 
Övriga anställda 8.799.931 8.485.752 
Summa 9.347.957 8.977.124 
Sociala kostnader                              
Sociala kostnader totalt 3.285.476 3.344.700 
Varav pens.kostn. för 
övriga anställda 497.184 531.740 
Pensioner  
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom 
stiftelsen KP Pension&Försäkring. 
Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 
31 december 2008 översteg pensionsskulden med 
524 tkr (546 tkr.)
Inga pensionskostnader för styrelse och VD 
under år 2008.
 Sjukfrånvaro                                      
Total sjukfrånvaro i % av sammanlagd 
ordinarie arbetstid 6,15 3,47              
Därav sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer  i % 39,28 24,84 

Not 5. Byggnader och mark
Ing. anskaffningsvärde 10.134.617 8.902.617
Inköp - 1.232.000
Försäljningar/utrangeringar -125.000 -
Utg. ack. anskaffn.värde 10.009.617 10.134.617
Ing. avskrivningar -3.872.725 -3.556.182
Försäljningar/utrangeringar 115.926 -
Årets avskrivningar -321.743 -316.543
Utg. ack. avskrivningar -4.078.542 -3.872.725
Utg. redovisat värde 5.931.075 6.261.892
Not 6. Inventarier, verktyg
och installationer
Ing. anskaffningsvärde 7.009.769 6.873.486
Inköp 378.832 609.742
Försäljn. och utrangering - 2.125.972 - 473.459
Utg. ack. anskaffn.värde 5.262.629 7.009.769
Ingående avskrivningar -4.818.966 -4.347.258
Försäljn. och utrangering 2.125.972 473.459
Årets avskrivning -757.193 -945.167
Utg. ack. avskrivningar -3.450.187 -4.818.966
Utg. redovisat värde -1.812.442 -2.190.803
Not 7. Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 2008.12.31 2007.12.31    
Återbäringens momsvärde 161.000 153.000                         
Övrigt 204.206 232.155 
Summa 365.206 385.155   

Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder
Sjukfrånvaro kvinnor i % 8,26 4,14 
Sjukfrånvaro män i % 1,49 1,83
Anställda, 29 år eller yngre i % 3,99 3,52        
anställda, 30-49 år i % 2,58 2,02                  
anställda, 50 år eller äldre i % 39,68 14,19 
Könsfördelning inom företagets styrelse
Kvinnor 3 3
Män 4    4
Övriga ledande befattningshavare, inkl VD
Kvinnor 4 4
Män 3 3
Not 3. Jämförelsestörande poster
Avser upplösning av strukturfond från 1994.
Not 4. Resultat från värdepapper 
och fordringar som är 
anläggningstillgångar 2008 2007 
Utdeln. på medl.insatser i KF 116.724 112.959 
Övriga utdelningar 109.000 85.300
Realisationsresultat vid försälj-
ning av värdepapper - 743.000 
Summa 225.724 941.259
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                                     Medlemsinsatser        Reservfond      Fritt eget kap.            Summa
Enligt balansräkning 2007-12-31.................. 1.196.982 3.000.306 6.979.269 11.176.557
Förändring av medlemsinsatser ................... 603 - -  603 
Utdelning ...................................................... - - -1.117.499 -1.117.499
Avsättning till reservfonden ......................... - 110.000 -110.000 -       
Årets resultat   .............................................. - - 3.737.339 3.737.339          
Eget kapital  2008-12-31 ............................ 1.197.585 3.110.306 9.489.109 3.797.000              

här fortsätter Tilläggsupplysningar

Not 9. Avsättningar              
Avsättning för 2008 2007
MedMerapremie 296.655 294.950            
Övriga avsättningar* - 650.000
Summa 296.655 944.950           
*Avser upplösning av en beskattad strukturfond från 1994.  

 

Valberedningen

Not 8. Förändring 
av eget kapital 

Valberedningens förslag till 
Konsumstämman 2009
Styrelsen har under året utarbetat en arbetsordning för 
valberedningen. Arbetsordningen är en utvidgning av 
åtagande för föreningens valberedning utöver vad som 
anges i stadgarna och tillgodoser föreningens ansvar 
för utvärdering av styrelsen. Kortfattat innebär arbets-
ordningen att valberedningen skall: 

– Utvärdera styrelsearbetet och sammansättning. 
– Utvärdera behovet av styrelsekompetenser för 
 styrelsearbetet. 
– Bedöma hur nuvarande styrelse uppfyller de fram 
 tida kraven, bl. a genom att ta del av utvärderingen. 
– Genomföra en systematisk process för att söka  
 kandidater. 
–  Sätta upp egna rutiner för arbetet. 
– Avgående valberedning skall lämna förslag och  
 bereda stämmans beslut om nya ledamöter i den  
 nästkommande valberedningen. 

    Ledamöterna i valberedningen föreslås erhålla mö-
tesarvode i likhet med styrelseledamöterna. 
Valberedningen har inför denna stämma, utifrån den 
arbetsordning som antagits i styrelsen, gjort en utvär-
dering av styrelsemedlemmarnas syn på styrelsearbe-
tet.  Ett ”frågeinstrument” har framtagits med ett antal 
frågor som styrelsens medlemmar och personalrepre-
sentant har besvarat. Detta instrument är till för att 
användas i valberedningens fortsatta arbete. Utvärde-
ringen har presenterats för styrelsemedlemmarna. 
    Valberedningen har även deltagit i en planerings-
konferens under året. 

    I det nya förslaget till stadgar som presenterats 
och antagits av stämman skall valberedningen också 
lämna förslag till antal ledamöter. Valberedningen 
anser att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter exkl. 
personalrepresentant. 
Utifrån de svar som inkommit och de diskussioner 
valberedningen gjort ber vi att få presentera vårt för-
slag till styrelse för år 2009: 
Styrelseledamöter: 
Stig Marklund, omval (2 år) 
Leif Forsberg, omval (2 år) 
Per Lindblad, nyval (2 år) 
Erik Thunström, nyval (1 år) 
Henriette Åman, nyval (1 år) 
Kvarstående ledamöter på 1 år är Christina Kahm och 
Åsa Hellström. 
Jens Langvad ingår som personalens representant. 
Inger Wahlbom och Anna-Lena Glaad har avsagt sig 
omval. 
Revisorer: 
Lars Eklund, nyval (2 år) 
Kvarstående revisor på 1 år är Gunilla Jerlinger. 
Revisorsuppleant: 
Lars Lanneborn, omval (1 år) 
Ann-Marie Andersson har avsagt sig sitt uppdrag 
i valberedningen och Anna – Lena Glaad föreslås 
ersätta henne. 
Valberedningens sammansättning har varit: 
Pelle Stark, Ann-Marie Andersson och Karin Spång-
berg. 
                                      

Not 10. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter                                                  
Upplupna löner och 2008.12.31 2007.12.31
semesterlöner 1.028.000 930.000              
Upplupna  sociala avgifter 593.377 559.472              
Övrigt 90.000 90.000 
Summa 1.711.377 1.579.472      
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År 2009 kommer att bli ett “skitår” säger våra ledande 
politiker. Den ekonomiska krisen kommer att med-
föra svag eller ingen tillväxt alls, ökad arbetslöshet 
och minskad försäljning i detaljhandeln. Något annat 
vore en sensation. 
  Finanskrisen och lågkonjunkturen gör att många 
konsumenter tvingas in i en tillfällig prisfokus och 
kommer att ompröva såväl val av butik som val av 
varor för att hålla hushållsbudgeten i balans. Nu gäller 
det som aldrig förr att ta till sig förändringar. Vinna-

ren ser detta som en 
möjlighet, när gamla 
vanor bryts öppnas 
möjligheter för de 
innovativa. 
    Trenderna inom 
dagligvarubranschen 
är tydligare än tidi-
gare. Men det skiftar 
snabbt från lågpris i 
början av 2000-talet 
till mer kvalitetstän-
kande några år senare 
och det senaste året 
har klimathotet be-
kymrat oss, men också 

att höjda råvarupriser gjort det dyrare att handla mat.                 
    Inom konsumentföreningen bör vi vara beredda på
ett relativt dystert 2009, även om konjunktusväng-
ningarna inte blir lika stora som inom andra närings-
grenar. Den här svängningen kommer sannolikt att 
gynna butiker som är inriktade på låga priser.

    

Nödvändiga förändringar och 
anpassningar

   

   

I alla väsentliga delar följer Konsum Färingsös 
stadgar de mönsterstadgar som antagits för lan-
dets konsumentföreningar. Under inflytande från 
EU har mönsterstadgarna ändrats, vilket  i någon 
mån kommer att påverka även våra stadgar. 
- Sålunda kommer vår VD inte längre att ingå i 
föreningens styrelse. 
- Vidare upphör systemet med ersättare till styrel-
sen (suppleanter) varför vi föreslår att styrelsen i 
fortsättningen skall bestå av 6-9 medlemmar. 
- Antalet revisorsersättare blir fortsättningsvis 
endast en (1).
KF skall ha rätt att inhämta ekonomiska underlag 

från föreningarna och dessa har skyldighet att 
påkalla samråd med KF om föreningens resultat 
blir negativt. KF skall då också kunna adjungera 
en eller två personer till styrelsen.
   Med vår stabila ekonomi och våra fina resultat 
är detta, som var och en förstår, inte aktuellt nu.
   Vill du läsa stadgeändringsförslagen i sin helhet 
kan du gå in på vår hemsida
     

          www.konsumfaringso.com

Du är förstås också välkommen att ringa vår VD 
Eric Zachrisson om du har frågor om detta eller 
något annat som rör föreningen.

Fastställande av  stadgeändringar

För mindre och medelstora traditionella allivs-
butiker som vi tillhör blir det säkert kärvare.                                
Nu gäller det att skärpa vår profil som närbutiker på 
Färingsö. De gäller att ha näsa för tidsandan och stän-
digt ha vittring för nyheter i den trendkänsliga detalj-
handelsbranschen. 
    Jag tror att en bra handlare måste gilla två saker, 
nämligen människor och att göra sunda affärer. Nya 
trender kräver nya affärsidéer och många butiker är 
skickliga på att ta till sig förändringar. Svenska mat-
butiker kommer även fortsättningsvis att vara ganska 
lika varandra med uppdelningar i olika avdelningar 
för frukt och grönt, mejeri, bröd, kolonialvaror osv. 
Men det är i allt det övriga som skillnaderna och den 
egna särprägeln måste synas. Varje butik måste kunna 
motivera varför kunderna ska handla just hos oss och 
inte hos konkurrenterna. Att föra över kunskap från 
leverantör till kund är butikens uppgift, att hålla på 
med mat är att göra kunskap. Budskapet måste vara 
enkelt och tydligt t ex. Ekerös billigaste matkasse, 
bäst på ekologiskt, mest kunnig personal i klimat- och 
andra miljöfrågor så att kunderna kan få besked direkt 
i butiken. Framöver kommer det att bli ännu viktigare 
med ett sortiment i tiden och med en affärsidé som 
sticker ut och dessutom kan hålla vad den lovar. Den 
butik som bäst fångar upp nya trender och förstår vad 
som är på gång blir framtidens vinnare och säkerstäl-
ler att vi kan behålla butiken och en trygg och säker 
arbetsplats för våra anställda. 
    Vi ses och hörs på konsumstämman den 18 april.

Stig Marklund, 
ordförande i Färingsö konsumentförening 



Viktigt att spara energi
För att spara energi lägger man
lock på frysdiskarna. Man sparar 
då upp till 40% av energiåtgången, 
som på Stenhamras nya frysdiskar. 
   Även i Kungsberga skall det spa-
ras energi. Nya lock på frysdisken 
är monterade och en värmepump, 
lik den i Stenhamra skall instal-
leras. 

Årets jubilarer uppvaktades
För 25 år sedan började 
Annica Söderholm på 
sitt nya jobb i Stenham-
rabutiken. Där har vi 
sedan haft glädjen att få 
ha henne kvar. Uppvak-
tade gjorde Eric Zachris-
son, butikschef Martina 
Söderholm och biträ-
dande butikschef Annika 
Svensk.
   Susanne Billström är 
ytterligare en av våra 
duktiga medarbetare, 
som vi kunde gratulera 
till 50-årsdagen.

Några av årets ”elever” : från vänster  Anna Levander-Erik-
son, Markus Sjöfors (skymd), Maria Nilsson, Anette Selldén, 
Åsa Blomkvist och Mikaela Thörning.

  Ergonomi och säkerhet
Årets utbildningsinsatser har till stor 
del kretsat kring arbetsmiljöfrågor, 
ergonomi och säkerhet. Butiksarbete 
är ofta både tungt och monotont och 
det gäller att använda de hjälpmedel 
som finns. Med hjälp av Ekeröhäl-
sans ergonomiresurser fick vi fräscha 
upp kunskaper i att arbeta på rätt sätt. 
   Säkerhet har också stått på sche-
mat. Det är viktigt att alla vet hur sa-
ker ska göras om olyckan är framme, 
oavsett om det gäller rån, hot, våld 
eller brand. 
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Stenhamrabutiken byggs ut
Det är många önskemål som kommer att kun-
na tillfredsställas när vi nu sätter igång med 
Stenhamrabutikens tillbyggnad. Mer plats 
öppnar för rationellare varuhantering och 
bättre personalutrymmen, men framförallt får 
vi möjlighet att ge bättre service och fler erbju-
danden år våra kunder.
   Låt oss ta det från början. I oktober 2008 skick-
ade vi vår bygglovsansökan till kommunen och 
fyra veckor senare var det klart.
   Totalt blir butiken 325 kvm större och av dem 
använder vi 225 till säljyta. Det betyder att vi kan 
bredda sortimentet, vi ska ha fler sorters varor 
men inte fler varianter av sådaant som redan 
finns.
   Vi ser fram emot att kunna erbjuda mer varor 
för hem och trädgård och andra mer säsongstyrda 
artiklar. Många kommer säkert att handla hemma 
om bara möjligheten finns.
   I anslutning till kassorna kommer en plats att 
anordnas där man kan slå sig neer för en prat-
stund och en kopp nybryggt automatkaffe. Kund-
toalett kommer inte heller att saknas.
   Stenhamrabutiken är södra Färingsös naturliga 
träffpunkt (liksom Kungsbergabutiken är norra 
Färingsös) och nu ska den bli ännu trivsammare 
med ännu bättre service.

Rationellare varuhantering
Trots noggrann planering och fantastiskt fint jobb 
av vår personal, har vauhanteringen i Stenham-
rabutiken ibland varit tungarbetad. Med större 
utrymmen kan vi nu redan vid leveransen sortera 

upp varorna till butikshyllorna. Bl.a. kommer vi 
att bygga en speciell ankomstkyl till färskvaror.
   Självklart är det lättare och roligare att jobba 
i ändamålsenliga lokaler, men man får ändå inte 
glömma bort behovet av avkoppling från arbetet. 
Personalutrymmena byggs om. Nu ska det bli 
riktigt bra har vi föresatt oss, bl.a. ska det finnas 
ordentligt duschrum. En grundlig uppfräschning 
av alla utrymmen ingår också i de närmasste 
planerna.
   

På första sidan ser du hur den första butiken såg 
ut för 125 år sedan. Den var i två plan, ett litet 
”varuhus” 1884. Förutom livsmedel fanns en del 
arbetskläder, redskap och skodon, det man be-
hövde dagligdags. I vårt nya ”varuhus” har vi i 
princip detsamma. Det är bara det att vi nu behö-
ver så mycket mer; för fritiden, för trädgården, till 
utflykterna, till festerna och helgerna. Ju mer du 
som medlem handlar hos oss, desto bättre kom-
mer vi att lyckas.
   Vi kan känna oss stolta när vi för stenhuggarnas 
kooperation in i framtiden.

Stenhamrabutiken byggdes 1970 och stod sig bra 
i 25 år. 1996 gjordes en invändig renovering och 
året efter byggdes nya entrén. 1998 övertog vi 

postverksamheten och i samband därmed flyttade 
vi hit vårt föreningskontor. 2006 tillkom taket 
över entrén med kupolen som lyser upp i mörkret.
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Föreningens utveckling under 125 år

Från egna mynt till
modernt betalkort
För 125 år sedan handlade stenarbetarna i sitt
Konsum med sin egen valuta - plåtar - som man
köpte på avlöningsdagen. Återbäring fick man
också, fast den betalades, då liksom nu, ut i
riktiga pengar.
Nu, 125 år senare, är plåtarna sedan länge borta.
Samma väg går kanske pengarna, vem vet? Nu 
betalar vi ju allt oftare med kort.
Konsums MedMera är ett kort som ger medlems-
priser och därtill poäng på allt du handlar i 
Konsum Färingsös två butiker och 
även i andra kooperativa- eller
partnerbutiker (t.ex. Expert,
Akademibokhandeln m.fl.).
   För dina poäng får du premie-
checkar, som ger dig ännu bättre 
priser och erbjudanden. Dessutom 
rabatt på resor, hotell, nöjen m.m.
   Eftersom vi har återbäring används MedMera
även till att samla återbäringsberättigade köp. Vill
                                         du använda det som
                                         betalkort går det också
                                         bra. Tala med oss i butik
                                         erna så ordnar vi det. Då
                                         kan du även ta ut kon-
                                         tanta belopp i kassan.

Idag kan vi knappast föreställa oss kraften i de
kooperativa idéer som sprang fram över hela
Europa under 1800-talet. Närmast kan man 
jämföra med våra dagars miljörörelse.
   Grogrunden var industrialismen som drog 
lands-bygdens folk till städer och brukssamhällen 
och därmed succesivt omdanade samhället från 
självhushållning till penninghushållning.
Många fick det verkligt svårt i de nya samhällena,
men det var inte av dem de första konsument-
föreningarna bildades. Snarare då bland självmed-
vetna och skickliga yrkesarbetande som t.ex. 
stenhuggarna i Stenhamra, som bildade sin fören-
ing i oktober 1884. Det kostade mycket att bli 
medlem; hela 75 kronor varav 30 skulle betalas 
kontant. Det var jättebelopp i slutet av 1800-talet. 
(En krona, så sent som 1950, är idag värd runt 5 
öre.)

En viktig princip i de kooperativa butikerna var att
alla inköp skulle betalas kontant. Men detta 
var alltför svårt att leva upp till, visade det sig. 
Därför gick också de flesta av de många hundra 
föreningar som startades omkull tämligen omgå-
ende. Även stenarbetarnas förening hade problem 
med ekonomin efter några år, men lyckades klara 
ut dem.
Det avskilda läget var, framförallt i starten,en 
styrka för föreningen. Endast medlemmar fick 
handla och köptroheten bland dem var stabil, 
ja närmast total. Utan tillgång till cykel eller 
motorfordon (eller häst) var det ju också gång-
avstånd som gällde för de allra flesta. Först efter 
30 år, 1915, blev det möjligt för andra än sten-
arbetarna att bli medlemmar.
Vill du veta mer om livet i Stenhamra för 125 år
sedan kan du läsa Sigfrid Låås´ intressanta bok
Stenhamraminnen, som finns på biblioteket. Vill 
du veta mer om Konsum i Stenhamra och på 
Färingsö, kan du be om skriften, som vi gjorde 
till 100-årsjubileet, i våra butiker.

Det var nämligen inte bara i Stenhamra som det
bildades konsumentföreningar. Redan 1903 
etablerades en förening i Svartsjö och 1912 star-
tade tegelbruksarbetarna i Ilända, i egenhändigt 
byggd butik, sin verksamhet. Man öppnade senare 
också en butik i Björkliden och övertog en privat 
butik i Kungsberga, den som ännu finns kvar. Till 
detta kom en förening i Skå med fin butik i centralt 
läge.
Som mest drev Konsum Färingsö, som Stenhamra-
föreningen kallas sedan öns fyra föreningarna gått
samman, sex butiker. Fyra har efter mycken vånda
måst stängas eftersom försäljningen inte räckt till 
för att täcka kostnaderna. Dagens konsumenter, 
med tillgång till bra kommunikationer och oftast 
egen bil, har stora krav på sortiment och omväx-
ling, långt större än vad små butiker kan tillfreds-
ställa.
Desto roligare att våra två butiker i Stenhamra 
och Kungsberga klarar dagens konkurrens 
med den äran. Det kommer vi att fira i höst när 
”födelsedagen” är inne. 
Du är förstås välkommen!
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