
 

 

2016 

FÄRINGSÖ 

KONSUMENTFÖRENING 

Verksamhetsberättelse 

Kallelse till stämma 
Lördagen den 22 april klockan 15.00 

i Uppgårdskolans aula. 

Välkommen!  



 

 

Dagordning 
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 konsumentkooperationen i övrigt. 
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen. 
7. Framläggande av revisionsberättelsen. 
8. Fastställande av resultat och balansräkning. 
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 ersättningar till de  

förtroendevalda i föreningen. 
15. Fastställande av antalet 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. Val av valberedning enligt §17 i stadgarna. 
19. Avtackning. 
20. Mötets avslutande. 
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Styrelsen under verksamhetsåret 
Leif Forsberg, ordförande 
Birgitta Svensson, vice ordförande 
Anna Wängdahl, sekreterare 
Emil Belfrage 
Steven Moar 
Tina Lindh 
Eric Zachrisson 
Kjell Eriksson, personalrepresentant, vice sekreterare 
Marcus Littmarck, personalrepresentant 
Birgitta Strömberg, personalrepresentant, ersättare 
Anders Sjölinder, adjungerad 
 

Styrelsen har under året hållit 10st protokollförda styrelsemöten 
 

Revisorer 
Joakim Nilsson, auktoriserad revisor från PWC 
Gunilla Jerlinger, av stämman vald revisor 
Lennart Gutå, av stämman vald revisor 
Christina Kahm, av stämman vald revisorssuppleant 
 

Valberedning 
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande 
Per-Einar Stark 
Gun Lindh 
 

Valberedningens förslag till Konsumstämman 2017 

Ledamöter: 
Leif Forsberg   omval   (2år) 
Birgitta Svensson  omval   (2år) 
Anders Lennehag  nyval  (2år) 
 
Kvarstående ledamöter på 1 år är: 
Anna Wängdahl 
Emil Belfrage 
Tina Lindh 
Steven Moar 
 

Revisorer: 
Christina Kahm   nyval   (2år) 
Revisorssuppleant: 
Presenteras på stämman nyval   (1år) 
Kvarstående ordinarie revisor på 1 år: 
Gunilla Jerlinger 
 
Avgående: 
Eric Zachrisson, styrelseledamot 
Lennart Gutå, revisor 

Storköpsrabatt 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

    Antal 

Medlemmar vid årets början   4 013 
Tillkomna medlemmar + 98 
Avgångna medlemmar - 40 
Dödsbon - 288 
Medlemmar vid räkenskapsårets slut =   3 783 

Information om verksamheten 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande förvaltnings-
berättelse för räkenskapsåret 2016.  
Allmänt om verksamheten 
Färingsö konsumentförening är en sammanslutning av konsumenter i Färingsö. 
Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i 
samverkan med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effekti-
vaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas 
krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinions-
bildning i frågor som rör konsumtion. Konsumentkooperationens verksamhetsidé är 
att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin 
konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. 
Vår vision är: Coop butikerna på Färingsö, det goda valet. 
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via butiker i Stenhamra och 
Kungsberga under varumärket Coop samt Coop Konsum 
Försäljning och volymutveckling 
Föreningens omsättning exklusive moms för året uppgick till 98,1 miljoner kronor,  
vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Volymförändringen efter beaktande av inflationen var 0,9 %.  

Intäkts- och kostnadsutveckling  
Marginalen under året har bibehållits på samma nivå som under 2015. Detta trots att 
vi i slutet av 2016 ytterligare sänkte våra priser i butiken i Stenhamra. På kostnads-
sidan påverkas resultatet av de ombyggnationer som vi genomfört i båda butikerna. 
Medlemsnytta 
- Vår storköpsrabatt 8 %, mån -ons, vid köp över 1000 kr=           1 072 tkr 
- Kostnaden för det medlemsprogrammet=                      284 tkr  
Detta har sammantaget gett 1 356 tkr i återbetalning till våra medlemmar. 
Detta motsvarar 1,2 % av den totala försäljningen. 
Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort antal varor varje vecka. 
Medlemsinformation 

Storköpsrabatt 
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Flerårsöversikt 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning, tkr 98 065 95 998 93 836 89 033 88 752 

Resultat efter finansiella poster, tkr -2 498 4 736 2 658 3 132 193 

Balansomslutning, tkr 38 182 39 257 34 488 31 964 28 767 

Soliditet, % 58,7 62,2 59,9 58,1 55,7 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under 2016 har vi gjort omfattande investeringar i våra fastigheter. 
I början av året byggde vi ut fastigheten i Stenhamra. Detta gjordes som ett led i 
projektet att bygga om butiken och anpassa den till det nya formatet Coop. Tack vare 
utbyggnaden kunde vi flytta kontor samt personalutrymmen till den nya till- 
byggnaden. Den yta som frigjordes från det gamla kontoret samt från personal-
utrymmen byggdes om för att användas till ny butiksyta. Vi har i princip byggt om 
hela färskvaruavdelningen. Vi har tillfört en ny manuell fisk & delikatessavdelning, 
byggt om samtliga beredningsutrymmen samt kylrum förutom en ankomstkyl. Frys-
avdelningen har utökas betydligt. I samband med dessa ombyggnationer har vi kon-
verterat våra kylsystem så att de följer de senaste miljökraven. I kassaområdet har vi 
byggt om spel & post samt utökat kassalinjen med fyra självutcheckningskassor. För 
övrigt har vi målat om och fräschat upp i butiken samt kompletterat med ny och bätt-
re belysning.  
  
Under hösten gjordes en del investeringar även i butiken i Kungsberga. 
Här har vi flyttat ingången till butiken, detta genom att utnyttja den yta som posten 
tidigare hyrde. Vi har även flyttat om i kassaområdet, byggt nytt paketrum samt målat 
taket i butiken. 
På lagret har vi byggt nytt städrum samt fräschat till butikens personalrum. 
I samband med dessa förändringar så passade vi på se över och justera strukturen på 
varornas placering i butiken.  

Storköpsrabatt 
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    Förslag till behandling av resultat 

 
     Styrelsen föreslår att disponibla medel  
     Balanserat resultat                                                  16 067 186 kr 
     Årets resultat                                                                  91 812 kr 
     Kronor:                                                                   16 158 998 kr 
 
     Disponeras enligt följande: 
     Balanseras i ny räkning                                          16 154 407 kr 
     Till reservfonden avsätts                                                  4 591 kr 
     Kronor:                                                                  16 158 998 kr 

Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Förändring av eget kapital 

Medlems 
insatser 

Reserv 
fond 

Balanserade 
vinstmedel 

Dispositions 
 fond    

Årets  
resultat 

Summa 
 eget kapital 

 
1 191 746 3 680 908 3 985 629 9 335 479 2 890 608 21 084 370 

 
- - 2 890 608 - -2 890 608 - 
 

- 144 530 -144 530 - - - 
 

-3 847 - - - - -3 847 
 

- - - - 91 812 91 812 
 

1 187 899 3 825 438 6 731 707 9 335 479 91 812 21 172 335 

Eget kapital 2015-12-31 
Omföring enligt  
stämmobeslut 
Omföring till 
reservfond 
Förändring av med-
lemsinsatser 
 
Årets resultat 
Eget kapital  
2016-12-31 
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Storköpsrabatt 

8% 
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Resultaträkning 

   
Not 2016-12-31 2015-12-31 

      
    

Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning     98 065 284 95 997 656 
Övriga rörelseintäkter     1 628 069 1 526 202 
Summa rörelsens intäkter     99 693 353 97 523 858 
          
Rörelsens kostnader         
Handelsvaror     -71 954 565 -70 353 386 
Övriga externa kostnader     -11 684 640 -5 720 269 
Personalkostnader   2 -17 149 812 -15 719 293 
Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar 

    
-1 276 745 -1 488 312 

Övriga rörelsekostnader     -105 243 - 
Summa rörelsens kostnader     -102 171 005 -93 281 260 
          
Rörelseresultat     -2 477 652 4 242 598 
          
Resultat från finansiella poster         
Resultat från övriga värdepapper och ford-
ringar som är anläggningstillgångar 

    
- 574 659 

Ränteintäkter     560 6 445 
Räntekostnader     -20 452 -88 014 
Summa resultat från finansiella poster     -19 892 493 090 
          
Resultat efter finansiella poster     -2 497 544 4 735 688 
          
Bokslutsdispositioner         
Förändring av periodiseringsfonder     1 845 206 -1 080 337 
Förändring av överavskrivningar     744 150 60 549 
          
Skatt på årets resultat     - -825 292 
ÅRETS RESULTAT     91 812 2 890 608 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

 
Balansräkning 

   
Not 2016-12-31 2015-12-31 

         

Tillgångar         
Anläggningstillgångar         
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark   3 13 364 081 6 889 213 
Inventarier, verktyg och installationer   4 6 116 738 2 392 814 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

    
- 31 200 

      19 480 819 9 313 227 
Finansiella anläggningstillgångar         
Insatser KF     2 750 379 2 750 379 
Långfristiga värdepappersinnehav     7 318 828 7 318 827 
      10 069 207 10 069 206 
Summa anläggningstillgångar     29 550 026 19 382 433 
          
Omsättningstillgångar         
Varulager         
Färdiga varor och handelsvaror     3 192 554 3 546 102 
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar     180 816 174 173 
Övriga fordringar     3 712 787 14 786 307 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     972 297 792 546 
      4 865 900 15 753 026 
          
Kassa och bank     434 160 437 458 
Summa omsättningstillgångar     8 492 614 19 736 586 
Summa tillgångar     38 042 640 39 119 019 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Balanserad vinst     6 731 707 3 985 630 
Årets resultat     91 812 2 890 608 
      16 158 998 16 211 717 
Summa eget kapital     21 172 334 21 084 370 
          
Obeskattade reserver         
Periodiseringsfonder     1 563 833 3 409 039 
Ackumulerade överavskrivningar     - 744 150 
      1 563 833 4 153 189 
Avsättningar         
Övriga avsättningar     1 030 387 746 303 
Summa avsättningar     1 030 387 746 303 
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder     6 279 367 5 354 324 
Medlemsinlåningar     3 815 116 3 975 950 
Aktuella skatteskulder     - 66 399 
Övriga kortfristiga skulder     525 343 475 847 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     3 656 260 3 262 637 
Summa kortfristiga skulder     14 276 086 13 135 157 
Summa eget kapital och skulder     38 042 640 39 119 019 

 
Balansräkning 

   
Not 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder         
Eget kapital         
Bundet eget kapital         
Medlemsinsatser     1 187 899 1 191 746 
Reservfond     3 825 437 3 680 907 
      5 013 336 4 872 653 
Fritt eget kapital         
Dispositionsfond     9 335 479 9 335 479 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag.   
 
Intäkter 
 
Varor 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av vara till kund i enlighet med försälj-
ningsvillkor. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatt. 
I nettoomsättning ingår intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets normala 
verksamhet. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnader 33 år 
Markanläggning 20 år 
Maskiner och inventarier  7  år 
Datorer   3 år 
 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat an-
ges. 
 
Varulager 
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av an-

skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.  

Nyckeltalsdefinitioner 
 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande 
till balansomslutningen. 
 
Not 2 Medeltal anställda 
Medeltalet anställda uppgår till 28 st 
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Storköpsrabatt 

8% 
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Stenhamra 6 mars 2017 
 

    Leif Forsberg, ordf.                 Birgitta Svensson                     Steven Moar  

 

       Emil Belfrage                       Tina Lind                     Erik Zachrisson 

     

      Anna Ingemarsdotter Wängdahl 

 

Kjell Eriksson, arbetstagarrepr.                  Marcus Littmarck, arbetstagarrepr. 

 

                                                       Anders Sjölinder, VD 
  

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 2017 
 

Gunilla Jerlinger      Lennart Gutå     Joakim Nilsson, Auktoriserad revisor 
   Av föreningsstämman valda revisorer                          Av KF utsedd revisor 
           Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 Not 3 Byggnader och mark 2016 
Ingående anskaffningsvärden 14 117 617 
Inköp 6 952 739 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 070 356 
Ingående avskrivningar -7 228 404 
Årets avskrivningar -477 871 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 706 275 
    
Utgående redovisat värde 13 364 081 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
 2016 
Inventarier, verktyg och installationer   
Ingående anskaffningsvärden 8 694 775 
Inköp 4 628 041 
Försäljningar / utrangeringar 
 

-2 043 081 
 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 279 735 
Ingående avskrivningar -6 301 962 
Försäljningar / utrangeringar 1 937 839 
Årets avskrivningar -798 874 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 162 997 
  

  

Utgående restvärde enligt plan 6 116 738 
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Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening, org.nr 715200-0688  

Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 
2016.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Färingsö konsumentförening ekonomisk förening finansiella ställ-
ning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.  
Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Färingsö konsumentförening ekonomisk förening enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.  
Annan information än årsredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra in-
formationen består av verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberät-
telse avseende denna). Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.  
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.  
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra in-
formationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.  
Styrelsens och Verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.  
Revisorns ansvar  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.  
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.  
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  
Uttalanden  
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2016 samt av förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust.  
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Färingsö konsumentförening ekonomisk förening en-
ligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.  
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande fö-
reningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av förening-
ens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situa-
tion, och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och före-
ningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direk-
tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.  
Revisorns ansvar  
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:  
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen  
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stad-
garna.  
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är fören-
ligt med lagen om ekonomiska föreningar.  
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.  

 
Färingsö den 10 mars 2017 

 
Joakim Nilsson  Gunilla Jerlinger   Lennart Gutå  

Auktoriserad revisor          



 

 

Efter en sensommar och höst med 
mycket stök, var så hela om– & 
tillbyggnaden av Coop Stenhamra 
klar den 1/12 2016. 
Till invigningen fick vi hjälp av 
barn från Skogsbäckens förskola 
med att klippa bandet. Invignings-
festen varade i dagarna fyra och 
alla kunder var nöjda & glada. 
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Storköpsrabatt 

8% 
Måndag -Onsdag 

Ombyggnader av våra butiker 
 

Stenhamra 

Vi har byggt till 2 plan på bak-
sidan om butiken, totalt ca 250 
kvm. 
Dit har vi flyttat förenings-
kontoret och personalen har 
fått nya lokaler för lunchrum 
och omklädningsrum mm. 

Ytan där tidigare posten och föreningskontoret låg, har nu blivit butiksyta och gett 
plats till en ny, större frukt & grönt avdelning samt ny brödavdelning med gott om 
plats för vårt eget butiksbakade bröd. 
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Lite längre in i butiken möts 
man av den nya köttdisken, den 
utökade chark och färdigmats-
avdelningen, vår salladsbar och  
en större frys avdelning. 
 
 

Vi har också byggt en ny och större mejerikyl för att få plats med alla nyheter och 
kunna utöka det laktosfria sortimentet. I samband med ombyggnaden byttes även 
hela kylmediesystemet ut, till ett energisnålare och mera miljövänligt system. 
Till allt detta så har vi också satt in en stor fettavskiljare för avloppet, det är det lilla 
huset på baksidan. På grund av detta var vi tvungna att bila upp stora delar av golvet 
i våra bakomutrymmen, för att byta ut och anpassa avloppet. 

Efter kött & chark hamnar man i  
butikens hjärta, vår nya manuella 
fisk & delikatessdisk. Inför ombygg-
naden av butiken gjorde vi en 
kundundersökning för att ta reda 
på vad just våra kunder saknade i 
butiken. Det mest efterfrågade och 
saknade, var just en riktig Fisk och 
delikatessdisk! Så nu finns den där! 
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Även i kassalinjen har det 
skett ett rejält lyft. Där har vi 
tagit bort en av de ”vanliga” 
kassorna och ersatt den med 
4 st självutchecknings kassor, 
varav den ena tar både kort 
och kontanter. Just dessa 4:a 
kassor har blivit otroligt pop-
ulära vilket är jätte kul. De är 
perfekta när man handlat lite 
mindre . 

Post och spel avdelningen är 
också ombyggd. Större rum 
för paketen, ny inredning och 
bättre tillgänglighet vid post & 
spelkassorna 

 Utökat öppethållande 
I samband med nyinvigningen 
och bytet av namn från Coop 
Konsum till COOP, den 1/12 
utökade vi även öppettiderna 
för Stenhamra butiken till 8-22 
alla dagar i veckan. Detta för 
att öka tillgängligheten för våra 
kunder, samt att trenden inom 
detaljhandeln i sin helhet går 
mot allt längre öppettider.     
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Ett stort TACK till er alla! 
Både kunder och personal har klarat denna stora ombyggnad otroligt bra, trots att 
det stundtals varit rörigt, inte minst för personalen. För visst var det var väldigt  
jobbigt, stökigt o bullrigt emellanåt. Men resultatet blev fantastiskt! 
Nu när butiken är utbyggd och modern hoppas vi kunna attrahera ännu fler kunder 
som väljer vår fina butik. 

Nu blickar vi framåt! 
I och med att ombyggnaden av butiken nu är genomförd, kommer parkerings-
situationen att bli den enskilt viktigaste frågan för styrelsen att jobba med under 
2017. Föreningen har inlett en dialog med kommunen och vi håller nu på ta fram 
alternativa förslag till en bättre och mer välfungerade parkerings lösning.  
I det förslag som kommunen har tagit fram, vill vi vara delaktiga och gemensamt 
kunna hitta bra lösningar för parkering i Stenhamra centrum. 
 

Kommunens planer i övrigt för Stenhamra är vi annars, till många delar, positiva till, 
men det finns i dagsläget delar i som är mycket bekymmersamma, bland annat när 
det gäller parkerings situationen. 
 

Varmt välkomna till nya Coop Stenhamra! 



 

 
Information från styrelsen 
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Ombyggnader av våra butiker 
 

Kungsberga 
I Kungsberga butiken har vi också gjort 
förändringar under året. Vi har satt in  
en ny och smidigare entré. 
Entrén blev både ljusare och luftigare, 
lättare för kunderna att komma in och 
ut, samt att hämta sina paket. Kalldraget 
som tidigare var ett stort problem för 
personalen är nu borta, vilket innebär 
att arbetsmiljön blivit mycket bättre. 
 

I samband med ombyggnaden av entrén så byggde vi 
ett nytt större postrum, vilket var nödvändigt då de 
tidigare utrymmet var alldeles för litet. Speciellt viktigt 
är det i dessa tider med en allt ökande Internet handel.  
Vi har även gjort justeringar i kassalinjen, för att få ett 
öppnare och trevligare intryck. Men framförallt för att 
få till en bättre framkomlighet för våra kunder. 

Det har även gjorts ett visst omplock av 
varor i butiken. Till exempel så  möts man 
numera av det färska brödet först i butiken. 
Där utökades även avdelningen och sorti-
mentet av butiksbakat bröd ordentligt. 
I samband med denna satsning passade vi 
på att installera en ny bake-off ugn. 
 

Vidare har vi också byggt ett nytt städrum 
för skurmaskin och tvättmaskin, målat och 
fräschat upp personalens lunchrum. 
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Vi blickar framåt även i Kungsberga! 
Kommunen håller på att göra om detaljplanerna även för Kungsberga och i sam-
band med detta, kommer föreningen nu att ta fram alternativa förslag för hur en 
framtida utbyggnad av både butik som parkering skulle kunna se ut. Detta som en 
förberedelse för den eventuella utbyggnaden av Kungsberga tätort som planeras. 
Föreningen har redan varit i samtal med kommunen rörande det pågående detalj-
planearbetet. Detta är också en prioriterad uppgift för styrelsen under 2017.         

* rabatten gäller ej tobak, apotek & ombudstjänster 



 

 

DET LÖNAR SIG 

ATT VARA MEDLEM 

HOS OSS! 

Färingsö konsumentförening ek. för. 
Box 82, 179 03 Stenhamra 

www.konsumfaringso.com 


