
Extremt
Närproducerat – 
ett succékoncept

Årets veganbutik!

Coop Gotland är bäst på ekologiskt, närproducerat, deli och vinylskivor 
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Gotland runt 
i nio butiker

”Vi är ett riktigt 
superteam”
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WIDEGRENS GÅRD
Telefon 0498 − 540 80

Gilla oss på Facebook!
www.facebook.com/widegrensgard

Ekologisk mat från Gotland
Widegrens Gård är specialiserade på ekologisk odling av potatis, lök och morötter. Med egna 
kyllager och packeri där vi tvättar, sorterar och förpackar våra produkter har vi full kontroll från 
odling till färdigpackad vara. 1987 började vi odla ekologiskt och från 1991 har vi varit leverantör
till Coop butiker i Sverige och deras ekologiska morötter i varumärket Änglamark.

Tack för att du köper våra produkter!

Coop Gotland
– med viljan att sticka ut  
istället för att passa in!

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.

Ansvarig utgivare: Carl-Johan Stålhammar. Projektledare: Daniel Nilsson. Text: Rebecka Nyström. Foto: Anna Sundström. Mediasäljare: Anna-Lena Englund. Annonsoriginal: Julia 
Hammarström. Grafisk form: Sebastian Ekberg. Tryck: Åtta.45 Tryckeri, 2018

Bäst på närproducerat, ekologiskt, delikatesser och 
vinylskivor är en slogan vi burit med oss på Coop 
Gotland i drygt ett år nu. Anledningen till det är 
ganska enkel. Vi ska inte passa in – vi vill sticka ut.

Vi vill vara bäst på de saker som faktiskt gör skillnad. Vi vill 
vara den goda kraften i dagligvaruhandeln. Och det tror vi 
att vi blir om vi fokuserar på de lokala odlarna och lantbru
karna. Detta fick vi också kvitto på vid White Guides stora 
gala i våras – där Stora Coop på Stenhuggaren utsågs till 
den femte mest hållbara butiken i hela Sverige och där vår 
veggo avdelning glädjande nog ansågs vara den bästa i 
hela Sverige. När vi sedan kombinerar det närproducerade 
och ekologiska med våra olika små avdelningar som Petit 
France, Little Britain, Lilla Brygghuset och vår vinylskivs
avdelning så tror och hoppas vi att vi tillför det lilla extra 
till människors shopping upplevelse.
 
För det är dit någonstans vi strävar. Att skapa en liten bättre 
upplevelse för våra kunder och medlemmar. Att aldrig vara 
nöjda, utan hela tiden sträva efter att vara lite bättre än våra 
konkurrenter. Och det är här vår fantastiska personal också 
kommer in. Vi har satt upp som mål att inom vår bransch  bli 
den bästa och mest populära arbetsgivaren på Gotland. 
Bland annat genom att låta vår personal genomgå en HEPP
utbildning, där fokus ligger på engagerade och generösa 
medarbetare, som är öppna för förändring och tar ansvar för 
verksamheten som helhet. Genom att bli det så kommer vi 
bygga en stolthet och en glädje bland våra medarbetare som 
också kommer smitta av sig på våra kunder.

Med det bästa bemötandet, den bästa upplevelsen i våra 
butiker, och med de bästa närproducerade och ekologiska 
produkterna i våra butiker kommer vi vara det mest 
prisvärda dagligvaruhandelsalternativet (långt ord va?) på 
ön. Kort sagt butiker där man tycker det är roligt att 
handla.
 
Våra butiker ska vara lika mycket en mötesplats som det är 
en butik. En plats där man träffar bekanta, handlar och har 
trevligt.
 
För det är också här någonstans vi skiljer oss från våra 
konkurrenter. Vi är en kooperation. Det vill säga det är våra 
medlemmar och kunder som är våra ägare. Då är det också 
dem vi ska fokusera på. All vår vinst ska återinvesteras i 
butikerna eller på annat sätt gå tillbaka till våra medlem
mar. Coop Gotland är rebellen, eller Robin Hood om man 
ska använda en metafor – medans våra konkurrenter är 
Sheriffen av Nottingham.

Kort sagt, Coop Gotland sticker ut!

Vd, Carl-Johan Stålhammar
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ETT KLOKT VAL.

Stora Coop liknar ingen annan vanlig mat-
butik. Här kan kunderna också bläddra 
bland vinylskivor och hitta Sveriges största 
folkölssortiment.

Priserna haglar över Stora Coop. Som årets veganbutik, den 
femte mest hållbara butiken samt den billigaste Coopbutiken 
i Sverige visar Stora Coop att våga sticka ut leder till framgång. 

– Vi arbetar hårt med ekologiskt, hållbart och närprodu
cerat. Därför har vi kunnat skapa nya avdelningar som man 
i vanliga fall inte hittar i livsmedelsbutiker, säger stormark
nadschef Markus Wahlgren.

Stora Coops medarbetare Martin Kristensson och Simon 
Edmark fick en idé om att sälja vinylskivor i butiken. Kort 
därefter startade de en ny avdelning med inriktning på 
nischad musik och god öl. Idag erbjuder butiken sitt egna 
så kallade ”brygghus” med det största folkölssortimentet i 
Sverige. Martin Kristensson berättar om hur vinyl och 
folkölsavdelningen blev till.

– Som den skiv och musikentusiast som jag är ända ut i 
fingerspetsarna startade vi den här avdelningen för fyra år 
sedan. Utbudet ska vara så nischat som möjligt och det har 
blivit en samlingspunkt för kulturhungriga gotlänningar 
som köper leverpastej och plattor. Det är fantastiskt av 
Coop Gotland att de är så stora i tanken att man inte låter 
sig begränsas av ett mer traditionellt stormarknadskon
cept.

Stora Coop tänker stort och satsar på att fortsätta 
erbjuda avdelningar med unika utbud. En av dessa sats
ningar är märkningen ”Extremt närproducerat” där lokala 
producenter har möjlighet att sälja sina produkter på 
stormarknaden. Nyligen bjöd butiken in till en träff där 
producenterna själva fick välja vilken plats de ville ha i 
butiken. Därefter sköter producenterna påfyllningen på 
dessa hyllor. Det finns alltid gott om utrymme på Stora 
Coop för lokala produkter. 

– Alla lokala producenter som vill sälja något hos oss är 
hjärtligt välkomna. Vi är alltid öppna för att öka vårt utbud 
av ”Extremt närproducerat”, säger Markus Wahlgren.

Stora Coop:

”Vi är skivbutiken som säljer 
smarrig mat och dryck!”
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Snart får Klintehamn
en ny butik
Det finns spännande planer på gång på Coop 
Klintehamn. I ett möte tidigare i år fick 
 Klintehamnsborna komma med önskemål 
till ombyggnaden av butiken.

Butikschef Magnus Sjöberg visar runt i den välsorterade 
butiken och berättar om personalen och sortimentet.

– Vi har ingen jättebutik, men ett brett sortiment. Jag är 
stolt över Coop Klintehamns butik där personalen är väldigt 
serviceinriktade och gör ett fantastiskt bra jobb.

Nu står det klart att Coop Klintehamn kommer att bygga ut 
och få en ny, modern butik till sommaren. Kundernas åsikt är 
viktiga. Därför bestämde Coop Klintehamn att bjuda in 
allmänheten till bygdegårdsföreningen Rondo för att delge 
sina synpunkter.

– Det var en jättebra grej! Ett sextiotal personer kom och vi 
fick ihop många bra önskemål, säger Magnus Sjöberg.

Genom att vara en del av föreningen Coop Gotland har 
butikerna en styrka av varandra. Det är positivt, bland annat när 
det kommer till utveckling av butikerna, menar Magnus Sjöberg.

– Dels kan vi ta hjälp av varandra, men vi kan även göra fler 
saker på alla butiker. Skulle vi stå själva hade vi inte haft 
samma möjlighet att utvecklas. Vi ser fram emot nyöppningen 
av Coop Klintehamn i sommar!

Citybutiken med enorm delikatess
Coop Öster är butiken mitt i Visby med 
fokus på ekologiskt, närproducerat och 
framförallt – delikatesser.

Ingen som besöker Coop Öster kan missa delikatess
disken. Belägen längst ner på butikens vänstra sida 
sträcker den ut sig med många meter fyllda av godsaker. 
Här jobbar Emma Andersson och Kari Laitala med att 
tillgodose finsmakarens önskemål. 

– Vi erbjuder fisk, chark, ett stort ostsortiment, 
 gotlandsproducerat kött i lösvikt och färdigrätter över disk.

Butikschefen Mats Söderström berättar om tanken 
bakom den välfyllda delikatessdisken. 

– Vi vill locka med ett stort sortiment som består av 
Coops godkända leverantörer. Det är en kvalitetsstämpel 
som ser till att exempelvis köttet är spårbart och etiskt 
producerat.

Många av Coop Östers kunder är medvetna och söker 
närproducerade och gärna ekologiska produkter. Utbudet 
av närproducerat är stort med allt från kött till ost, marmelader, 
senap, kryddblandningar, knäckebröd med mera. Det är 
viktigt att ge god plats till lokala producenter, menar Mats 
Söderström.

– Vi försöker ha så mycket närproducerat som möjligt. 
Ibland är producenterna här och bjuder på en provsmak
ning till våra kunder.
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Stolt leveranör till Gotländska 
butiker sedan 1979

immenco.se

Vi utför allt från projektering och byggnation till 
service och underhåll. Detta för att Ni som kund skall 
få en så driftsäker och energieffektiv kylanläggning 
som möjligt.

Kontakta oss på telefon eller kom förbi kontoret så 
tar vi fram hur bästa lösningen ser ut just för Er.

Skarphällsgatan 10, Visby
Växel/Jour: 0498-20 26 50

ert lokala kylföretag på Gotland

Vi utför allt från projektering och byggnation till 
service och underhåll. Detta för att Ni som kund skall 
få en så driftsäker och energieffektiv kylanläggning 
som möjligt.

Kontakta oss på telefon eller kom förbi kontoret så 
tar vi fram hur bästa lösningen ser ut just för Er.

Skarphällsgatan 10, Visby
Växel/Jour: 0498-20 26 50

ert lokala kylföretag på Gotland

Kända ansikten 
på Coop Slite
Coop Slite lockar de gotländska nord-
borna. Med ett härligt butiksgäng i 
spetsen kan kunderna handla mat, 
hämta ut post eller plocka upp en online-
matkasse med färdiga recept. 

Biträdande butikschefen Angelica Segerdahl hälsar 
oss välkomna och berättar om vad som gör hennes 
arbete extra roligt.

– Jag trivs som fisken i vattnet med vårt butiksgäng! 
Det är en sådan gemenskap och inte sällan blir man 
igenkänd av kunderna på stan. Här får kunderna 
verkligen ett ansikte på oss som jobbar här.

Utbudet på Coop Slite är stort både när det gäller 
sortiment och service. Förutom ett gediget utbud av 
ekologiska varor finns även paketutlämning och 
upphämtning av matkassar med färdiga recept.

– Kunderna hämtar matkassen efter att de har hand
lat på nätet. Det är väldigt smidigt eftersom du får 
ingredienserna till en färdig maträtt med recept till.

Även det närproducerade utbudet är generöst.  
I hyllorna finns allt från gotländsk honung och snus till 
närproducerat kött. Kunderna efterfrågar det, säger 
Angelica Segerdahl.

– Vi försöker ha så mycket gotländska produkter som 
möjligt här. Själv väljer jag alltid närproducerat när det 
kommer till kött. Jag är otroligt stolt över att Coop 
Gotland har bojkottat allt utländskt kött i sortimentet!
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Upplev känslan utan tobak
Med smak av Gotland

Vi vet att det inte är enkelt. Men som de gotlänningar vi är har vi hittat en lösning: Qvitt. En 
tobak- och nikotinfri produkt. Tillverkas i Roma på Gotland. Av Gotlandssnus. Läs mer på qvitt.nu

”Tyvärr är alla lökar på mammografi, men 
återkommer ca 11.30!” står det i Coop 
Hemses rotfruktsavdelning. Här blandas 
god exponering med en stor portion humor. 

– Som butik inom Coop Gotland blir vi uppmuntrade till att 
bjuda på oss själva och våga göra något dråpligt, säger 
butikschef Tina Hallqvist. Ett sådant initiativ från Coop 
Hemse är Facebooktävlingarna där butiken lottar ut priser 
som solstolar, ett storpack med choklad eller en resväska. 
Tävlingarna når tusentals personer varje gång och har blivit 
väldigt omtalade.

– Tävlingarna går ut på att svara på en fråga och få 
chansen att vinna fina priser. Tävlingarna har fått stor 
spridning bland våra kunder.

Tina Hallqvist fortsätter att berätta om de positiva 
förändringarna som skett på Coop Hemse det senaste 

halvåret. Butiken har blivit mycket ljusare, hyllorna mer 
välexponerade och varorna enklare att hitta. Lovorden 
haglar från  kunderna och allt fler yngre kunder hittar till 
butiken. Framtiden ser ljus ut för Coop Hemse.

– Butiken ser bättre ut än på tiders tider och vi är stolta 
över att ha en bra arbetsgrupp där alla trivs med varandra. 
Tillsammans fortsätter vi att driva butiken framåt och det 
gör vi genom att ytterligare utöka det ekologiska sortimen
tet samt fortsätta att prioritera våra lokala producenter, 
avslutar Tina Hallqvist.

Butiken som
får kunderna
att tävla

Julia Bergwall och kollegan Johanna 
Lervik i en facebooktävling där över 

80 personer deltog.
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Nynäshamn - Oskarshamn - Västervik - Visby

Extremt närproducerat
på Coop Lärbro
Coop Lärbro gör verkligen skäl för nam-
net ”Extremt Närproducerat”. All lös-
viktspotatis och ett brett utbud av 
grönsaker kommer från handelsträd-
gården några kilometer bort.

Gotlänningar, turister, skolbarn, barnfamiljer och 
pensionärer. Coop Lärbro är välbesökt och omtyckt av 
många, vilket märks bland annat på antalet stamkunder. 

– Jag tror det handlar om att vi har ett personligt 
kundbemötande. Vi känner till de flesta som handlar 
här, och då blir det personligt.

Coop Lärbro fokuserar på ett brett utbud av när
producerat. Ju närmaste desto bättre, menar butiks
chef Erik Nyrot. Särskilt bra utbud finns det på frukt 
och grönthyllorna.

– Där satsar vi så mycket på närproducerat som det 
bara går. Röcklinger handelsträdgård levererar all vår 
lösviktspotatis, men även gurka, tomater, morötter och 
sallad.
Vad är du mest stolt över på Coop?

– Att de tror på ungdomar. Många unga medarbetare 
får chans att utvecklas på Coop, vilket märks till 
exempel på att många butikschefer är relativt unga. 
Det är positivt!



Stolt leverantör till Coop 
Gotlands alla butiker.

Med Gotländska 
charkprodukter 

tillverkade på Gotland.

Stolt leverantör av blommor 
till alla Coop butiker på Gotland

Bryggt på Gotland av Gotlänningar!

Gotlandspecialisten förser 
Coop Gotland med det lokala 

frukt & grönt-sortimentet

VI FÅR GOTLAND ATT VÄXA

Klassiska bröd och goda nyheter 
sedan 1881. MINNESGÅVA

Ge en gåva till naturen och framtiden!
Ring 08-624 74 14 för personlig service. 
wwf.se/minnesgava



Gråbobornas självklara val
Coop Gråbo har nära till kunderna och är kända för den bästa grillade kycklingen 
i Visby. Det tillsammans med personlig service lockar många i närområdet.

– Vi är en mindre lokal butik – som en lanthandel fast i Visby, säger butiks-
chef Jonas Lindqvist.

När vi möter Elias Gahnström lägger han den sista finishen 
på stans godaste kyckling. Den hemliga ingrediensen är 
den speciella kryddningen.

– Vi får höra från kunderna att det här gör den stora 
skillnaden, säger han.

Butikschefen Jonas Lindqvist hjälper kunderna att hitta 
rätt i butiken. Trots butikens mindre försäljningsyta har 
Coop Gråbo ett stort utbud. Här är kunderna återkomman
de och arbetet beskriver Jonas som roligt, fritt och socialt.

– Vi försöker förse kunden med vad de behöver. Alla kan 
inte ta sig till de större butikerna. Det är roligt att till
godose våra kunders önskemål och se dem glada. Det här 
arbetet har verkligen allt – från ett högt tempo med 
mycket social kontakt, till att ha huvudet på skaft med 
ordrar och leveranser.

Det bästa med Coop Gotland tycker Jonas Lindqvist är 
att alla butikerna hjälps åt och har en bra kontakt med 
varandra. 

– Man står inte ensam, vi är enade. Våra medarbetare 
är otroligt viktiga och gör ett fantastiskt jobb. Alla 
 kompletterar varandra, avslutar han.

Coop Roma:

”Vi är ett riktigt
superteam!”
Bli inte förvånad om du får frågan ifall du 
haft en trevlig helg när du handlar på Coop 
i Roma. Elin Sandelin och hennes unga 
butiksteam gör allt för att kunden ska få 
en bra upplevelse.

– Vi är lite kända på byn för att vara glada och trevliga, 
berättar Elin Sandelin när vi besöker butiken en blåsig 
höstdag. Inne i butiken är det varmt, personalen hejar 
direkt i dörren och atmosfären är familjär och personlig. 

Elin beskriver personalen på Coop Roma som ett riktigt 
superteam där alla fast anställda är under trettio år. Själv 

började hon plocka varor vid tolv års ålder, för att senare 
bli butikschef vid 20.

– Många säger att jag är en helt annan människa nu. Jag 
säger att det är jobbet som har gjort det. När jag började 
var jag extremt blyg, men nu småpratar jag och skämtar 
med nästan varenda kund.

Personalen är A och O för kundens upplevelse. Därför ser 
Coop Roma med Elin Sandelin i spetsen till att hålla ihop 
gruppen, och våga prata om annat än jobb.

– Vi försöker ses en gång i månaden och göra något kul 
ihop. Det har gjort att vi fått en sådan bra grupp. Vi är 
öppna, ser varandras olikheter och respekterar varandra. 
Att vi har en bra stämning märker kunderna också. Allt blir 
enklare när man är ett sammansvetsat team!

9
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& GÅRDSBUTIK
Gör god must av Dina egna äpplen

www.halfvede.se  tfn 0498-23 00 00

Vår egen 
äppelmust!
Under fyra år i rad har vi på Coop Gotland,   
i samarbete med Halfvede Musteri i Dalhem 
på mellersta Gotland, producerat egen 
äppelmust. 

Halfvede Musteri har Sveriges största mobila musteri
anläggning, och här gör vi verkligen skäl för märket Extremt 
Närproducerat. Halfvede Musteri kommer med hela 
anläggningen till oss och musten pressas, pastöriseras och 
tappas i 3liters baginbox på parkeringen 5 meter från 
vår stormarknadsentré i Visby. Mycket mer närproducerat 
än så går det nog inte att få. 

Överbliven frukt blev must
Ett antal olika varianter av äppelmust har tillverkats 
genom åren. Vid ett tillfälle tog vi hem frukt som ”blivit 
över”. Frukten var prima men åtgången i butikerna hade 
varit för liten och riskerade därför att bli kasserad. Istället 
för kassering blev det god äppelmust. Vid ett par tillfällen 
har vi pressat äpplen från Gotlands enda kommersiella 
odlare. Genom Halfvede Musteri har vi även pressat våra 
kunders äpplen. Halfvede Musteri köper nämligen över
skottet av privatkunders trädgårdsfrukt som blir härlig 
äppelmust i våra butiker. ”Det brukar bli fyrafem pallar 
med 3liters baginboxar, per omgång, som skall räcka till 

nästa års äpplen är mogna.” säger Peter Brennwald på 
Halfvede Musteri.  

Från Klinte till Bromma flygplats
Samarbetet med musteriet tar sig fler uttryck. På Klinte 
Marknad står musteriet utanför Coop och här kan kunder 
komma och pressa sin egen frukt på plats. ”Vi brukar även 
åka upp en sväng till Stockholm och står då utanför Stora 
Coop på Bromma flygplats. Det är lite speciellt att ta med 
hela fabriken och en lastbil äpplen från Gotland och pressa 
must och bara mata in pall efter pall i butiken.” säger Peter. 
”Men det är roligare att göra det här hemma på Gotland 
förstås!” tillägger han. I skrivande stund planeras när årets 
Extremt Närproducerade äppelmust skall tillverkas till 
butikerna på Gotland. 

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN HALFVEDE MUSTERI
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KONTAKTA OSS FÖR MER INFO: 
0498-248700 • www.kyl-maskin.se
Skogslundsvägen 4, 621 53 Visby

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 

Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

SERVICE 

PARTNER

Coop Ljugarn har varit sockenbornas 
och sommargotlänningarnas lant-
handel i snart 100 år.

– Kunderna ska känna sig varmt 
välkomnade när de kommer in, 
säger butikschef Carina Aspnor.

Den charmiga lanthandeln i huset från 1920 är en 
mötesplats för många i och omkring Ljugarn. Här 
finns ett bord uppställt mitt i butiken med en 
kaffetermos och lite fika. Det är viktigt att kunderna 
ska tycka det är trevligt att vara här, menar Carina 
Aspnor.

– Vi i personalen tar oss gärna tid till att prata 
med kunderna och här kan de i lugn och ro slå sig 
ner en stund när de handlar.

Den senaste tiden har Coop Ljugarn fått ett lite 
mer renodlat sortiment med fokus på ekologiskt 
och närproducerat. Sortimentet anpassar de efter 
säsong och kundernas önskemål.

– Många av våra kunder frågar efter just närpro
ducerat och ekologiskt. Framförallt försöker vi 
anpassa frukt och grönthyllorna men vi har 
också en ”gotlandshylla” full med gotländska 
produkter. 

Det nya sortimentet har fått hejarop av kunderna, 
berättar Carina Aspnor. Kunderna är positiva, 
glada och tycker att personalen gör ett bra jobb. 
Medarbetarna på Coop Ljugarn är en stor del av 
butikens personliga och välkomnande atmosfär.

– Medarbetarna är superviktiga. Vi är ett bra 
gäng som trivs ihop, är glada och positiva. Det 
smittar av sig! 

Lanthandeln
mitt i byn
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Coop Gotland är en ekonomisk 
förening som ägs av närmare  
32 000 medlemmar. På Gotland 
finns det totalt nio butiker, ett Stora 
Coop och åtta Coop matbutiker.

Visste du detta
om Coop som kooperativ?
• Det finns 31 konsumentföreningar i Sverige och Coop Gotland är en av dem.

•  Konsumentkooperation är organiserad samverkan mellan medlemmar för att 
skapa ekonomiska och andra mervärden åt var och en.

•  3,4 miljoner människor är medlemmar i någon av landets konsumentföreningar.

•  Samhällsnytta är viktigt för kooperativa föreningar som Coop Gotland. Därför 
väljer Coop Gotland att sponsra gotländsk idrott.

Webb
coop.se/gotland

Kontor
Coop Gotland

Stenhuggarvägen 5
621 53 Visby

Mejl
info@coopgotland.se

Telefon
010  747 30 00

Döskallen på Wisby Strand i mars
Coop Gotland med Martin Kristensson och Simon Edmark i 
spetsen anordnar musikfestivalen Döskallen 2 mars 2019. 
Festivalen är öppen för allmänheten och biljetter släpps i 
början av 2019.

– Festivalen breddar det gotländska kultur utbudet på ett 
hårt, coolt och kontroversiellt sätt. Det är fantastiska band vi får 
hit från hela Sverige, säger arrangör Martin Kristensson.

Extremt Närproducerat
Vi har tagit fram ett varumärke som vi kallar 
för Extremt Närproducerat på Gotland för 
Coop Gotland. Vi vill lyfta de gotländska 
varorna och producenterna ytterligare en bit. 
I dagsläget har vi loggan på allt från salmbär
sylt, ekologiska ägg till läsk och äppelmust. 
Kom in i butikerna så berättar vi mer!

Stolt sponsor till:

Stenkyrka IF
Visby Roma Hockey
Roma IF
Ung företagsamhet 
Gotlands Friidrottsförbund
Klintehamns Idrottsklubb
Lions International
Unga Roma
Sudrets Hockey Club
FC Gute
Fc Gute United
Endre IF
IK Graip
Gotlands Fäktklubb
IFK Visby
Monster of Rauk
Tjej och killruset
Blodomloppet
Poppgiss
Leva Loppet
Art Week
Kunskapsförlaget


