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Om du är medlem hos oss får du nu
upp till 5 procent tillbaka på allt
du handlar. Men det är inte det enda som
skiljer oss från andra matkedjor.

Vi finns ju till av en annan anledning.

Allt började i slutet av 1800-talet, som
en reaktion på den tidens matfusk. Det 
hände till exempel att handlare blandade 
ut mjölet med golvdamm, för att minska 
kostnaderna och öka vinsten.

Då bildade folk små kundägda kooperativ,
som över tiden slogs ihop till en stor 
matkedja. En kedja där medlemmarna fick 
dela på överskottet.

1909 startade vi egen margarintillverkning,
för att bryta kartellen som höll 
margarinpriserna uppe. 1946 började vi 
med innehållsförteckningar, långt innan 
lagen krävde det. 1963 var vi först med att 
introducera datummärkning.

1986 lanserade vi, efter önskemål från 
våra medlemmar, ett ekologiskt 
sortiment som senare fick namnet 
Änglamark.

2002 var vi först i Sverige med att 
enbart sälja ägg från frigående höns.
Och idag jobbar vi för att göra alla våra 
butiker 100 procent hållbara. För att ta 
några exempel. 

Inget av det här hade varit möjligt utan våra 
medlemmar. Det är tack vare ert 
engagemang, vare sig det handlar om vilka
varor ni lägger i korgen eller vilka frågor
vi kan driva med hjälp av er, som vi kan 
fortsätta att göra mat-Sverige bättre.

Coop Norrbotten har verksamhet i alla 
kommuner i kontrasternas län, Norrbotten.
Här finns landets högsta fjäll och landets 
djupaste sjö.

Coop Norrbotten är länets tredje största 
privata arbetsgivare. Föreningen har
38 butiker och omsätter 2,6 miljarder. 
Antal medlemmar (55% av befolkningen) är 
138 000.

De pengar du handlar för i din
Coop-butik återinvesteras i vårt område,
i våra butiker och går tillbaka till dig som
medlem i vårt medlemsprogram.

DET GÖR SKILLNAD 
VAR DU HANDLAR !
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ÄGAROMBUDEN ÄR LÄNKEN 
MELLAN MEDLEMMARNA OCH 
BUTIKEN

Ägarombud
Varje butik har ett ägarombud och en 
ersättare. Ett ägarombud är en person 
som vill engagera sig i sin butik och 
bidra till att den  blir bättre.

Ett ägarombud representerar
medlemmarna, i en grupp med
ägarombud finns därför mångfald.

Du som är ägarombud ska:
• Vara medlem
• Vara kund  i butiken
• Stå bakom Coops  värderingar
• Genomföra aktiviteter
• Träffa butikschefen, komma på våra

möten

Bra egenskaper är att tycka  om att 
möta människor. Att ha koll på vad 
som händer i samhället och ha 
intresse för frågor som mat, ekologi, 
hälsa och kooperation.

Som ägarombud ska du:
• Kommunicera med  våra

medlemmar om fördelarna med 
att handla på Coop

• Fånga upp synpunkter från 
medlemmarna och för dem vidare 
till butiken

• Delta på föreningsstämman
• Delta på möten ett par gånger per

år
• Ordna och delta i aktiviteter i och 

kring butiken i samarbete med 
butikschef eller  Coop Norrbotten

Uppdraget tar mellan 30 och 50
timmar per år. Du får årsarvode.

Hur väljs ägarombuden? 
I oktober kan alla medlemmar 
nominera ombud på vår hemsida 
coopnorrbotten.se eller i 
Medlemspunkten. I januari röstar 
medlemmarna fram  ägarombud för 
nästa tvåårsperiod.
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Karin Kvist, ägarombud Överkalix

Karin jobbade 15 år som butikschef i Överkalixbutiken och har vigt nästan hela 
vuxna livet inom kooperationen. Detta är hennes andra år som ägarombud.

Hur arbetar ni tillsammans?
- Jag är länken mellan kunden och butiken, kundens röst helt enkelt. Jag och Daniel 
har ett jättebra samarbete. Jag brukar säga till kunderna att klagomål och önskemål 
kan de ta med mig så för jag det vidare, men beröm ska de ge direkt till butiken. 
Ibland känner jag att jag lägger mig i för mycket, det känns fortfarande som min 
butik.

Varför ska man handla på Coop?
- Därför att pengarna som kunderna handlar för stannar i länet och i bygden. Så är 
det inte hos en privat handlare. Dessutom känns det så rejält allting som vi säljer. 

Varför ska man engagera sig som ägarombud?
- Det är ett sätt att få sin röst hörd. Vill man vara med, påverka och få till 
förändringar så måste man engagera sig. Jag skulle önska att vi får in fler unga 
ägarombud som blir en länk till barnfamiljer.

Daniel Lexås, butikschef Överkalix

Daniel har jobbat inom Coop sedan 2006 och klev in som butikschef i Överkalix 1 
december 2016.

Hur arbetar du tillsammans med ditt ägarombud?
- Vi pratas vid 1-2 gånger i veckan och ses när hon är inne och handlar i butiken. Hon 
har tidigare varit butikschef så vi bollar idéer med varandra. Har någon kund en 
synpunkt eller ett önskemål så för hon det vidare till mig.

Varför ska man handla på Coop?
- Som kund får man mycket för pengarna och vi har en trevlig, nyrenoverad butik. Vi 
ägs ju av våra medlemmar och finns till för att skapa ekonomisk nytta för våra dem. 
Medlemmarna har själva möjlighet att vara med och forma den butik de vill ha. Det 
finns något väldigt fint i detta!



Karin Kvist, ägarombud Överkalix

Karin jobbade 15 år som butikschef i Överkalixbutiken och har vigt nästan hela 
vuxna livet inom kooperationen. Detta är hennes andra år som ägarombud.

Hur arbetar ni tillsammans?
- Jag är länken mellan kunden och butiken, kundens röst helt enkelt. Jag och Daniel 
har ett jättebra samarbete. Jag brukar säga till kunderna att klagomål och önskemål 
kan de ta med mig så för jag det vidare, men beröm ska de ge direkt till butiken. 
Ibland känner jag att jag lägger mig i för mycket, det känns fortfarande som min 
butik.

Varför ska man handla på Coop?
- Därför att pengarna som kunderna handlar för stannar i länet och i bygden. Så är 
det inte hos en privat handlare. Dessutom känns det så rejält allting som vi säljer. 

Varför ska man engagera sig som ägarombud?
- Det är ett sätt att få sin röst hörd. Vill man vara med, påverka och få till 
förändringar så måste man engagera sig. Jag skulle önska att vi får in fler unga 
ägarombud som blir en länk till barnfamiljer.

Daniel Lexås, butikschef Överkalix

Daniel har jobbat inom Coop sedan 2006 och klev in som butikschef i Överkalix 1 
december 2016.

Hur arbetar du tillsammans med ditt ägarombud?
- Vi pratas vid 1-2 gånger i veckan och ses när hon är inne och handlar i butiken. Hon 
har tidigare varit butikschef så vi bollar idéer med varandra. Har någon kund en 
synpunkt eller ett önskemål så för hon det vidare till mig.

Varför ska man handla på Coop?
- Som kund får man mycket för pengarna och vi har en trevlig, nyrenoverad butik. Vi 
ägs ju av våra medlemmar och finns till för att skapa ekonomisk nytta för våra dem. 
Medlemmarna har själva möjlighet att vara med och forma den butik de vill ha. Det 
finns något väldigt fint i detta!



KOOPERATION

HÄLSAFÖRBÄTTRING

MATGLÄDJE
MÅNGFALD BARN

EKONOMI

NORRBOTTEN

RÄTTVISA

LÄRANDE

KONSUMTIONBUTIKER

MILJÖ

UTVECKLING

BISTÅND

NÖJE

TEKNIK

KVALITET

MÄNNISKOR

EKOLOGI

VILL DU BLI 
ÄGAROMBUD? 
VAD BRINNER DU FÖR?

NÄRPRODUCERAT

Som medlem i Coop får du poäng varje gång du handlar och drar ditt Coop-kort – på Coop 
och hos våra utvalda partners.

Poängen använder du sedan i Poängshoppen, där du hittar allt från värdecheckar till resor, 
upplevelser och kläder.

Utöver alla poäng och allt de ger, kan du också förvänta dig riktigt fina medlemspriser varje 
vecka, samt personliga rabatter och erbjudanden baserade på hur ditt vardagsliv och dina 
inköp brukar se ut.

Du får poäng på allt du handlar
Du får poäng på allt du handlar hos Coop 
och våra utvalda partners. Du väljer själv 
vad du vill använda poängen till. I 
Poängshoppen hittar du allt från 
värdecheckar till resor, upplevelser och 
kläder.

Medlemspriser och rabatter
Du får medlemspriser på utvalda varor 
hos Coop och en massa erbjudanden hos 
våra partner. Dessutom får du personliga 
rabatter – på sådant du handlar mycket 
och ofta av och på sådant vi vill tipsa dig 
om.

Tidningen Mer Smak
Du får Mer Smak – vårt magasin som ger dig 
ny matinspiration. En gång i månaden 
skickar vi ut vårt magasin Mer Smak till alla 
som handlar för minst 1 000 kronor. Som ny 
medlem får du magasinet de första tre 
månaderna, helt utan köpkrav.

Hur blir jag medlem?
Allra enklast blir du medlem direkt på 
coopnorrbotten.se  genom att fylla i ett 
formulär. Du kan också fråga efter 
medlemskap i kassan i din butik så ordnar vi 
det på en gång. 
Insatsen för att bli medlem är 100 kr som 
går till Coop Norrbotten. Om du går ur 
föreningen får du självklart tillbaka insatsen.
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Coop Norrbotten Storhedsväg 1F, Box 858, 971 26 Luleå. 
Kundservice: kundservice@coopnorrbotten.se. 
Medlemsärenden: medlem@coopnorrbotten.se alt. 0771-17 17 17 

Du kan påverka på olika sätt
• Göra medvetna val när du handlar
• Tala med  butikschef eller medarbetare i butik
• Kontakta ditt ägarombud
• Nominera och rösta fram ägarombud
• Skriva motion till vår stämma
• Gå med i Medlemspanelen på coop.se

DINA SYNPUNKTER ÄR 
VIKTIGA FÖR OSS!


