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ÅRET I KORTHET                              

Vår strategi
… är att vara nr 1 på den 
lokala marknaden. 
Om vi inte är det, ska vi 
ha möjlighet att bli nr 1.

Vår verksamhetsidé
Prisvärd och hållbar 
matglädje.

Vår vision
… är att bli den självklara 
destinationen för familjens 
veckohandel.
… att vara den goda kraften 
i svensk dagligvaruhandel – 
bättre för dig och din familj.

2018 – ett händelserikt år 
”Coop Väst har under året haft fullt upp med planering av 
nyetableringarna i Partille och Kungälv som öppnar våren 
2019, samt med nya butiken i Mellerud. Alla tre kommer 
att bli fina matbutiker med starkt fokus på färskvaror. 
Under året har också den hundraåriga Coopbutiken i 
Hajom blivit en del av Coop Väst. 

Parallellt har vi fortsatt vår satsning på att bygga om butiker 
enligt Coops nya gröna butiksformat. På mycket kort tid för-
vandlades Coop i Surte, Coop Dr Bex gata i Göteborg och Coop 
Ed i Dalsland till toppmoderna butiker.
 E-handeln fortsatte att expandera starkt och ökade med mer 
än 30 procent i vår region. Vi hade även Coop Forum i Sisjön som 
pilotbutik för tjänsten Click´n Collect, eller Hämta, som vi valt 
att kalla det inom Coop. Detta innebär att kunderna handlar via 
nätet som vanligt, men hämtar sina varor i butiken när de själva 
vill istället för att behöva passa en tid för hemleverans.
 Under året har vi satsat mycket på kompetensutveckling både 
för befintliga medarbetare och för att säkra ledarförsörjningen 
framöver genom en ny säljchefsutbildning, butikschefsutbild-
ning och ett aspirantprogram. Medarbetarna har även bland 
annat fått en gedigen frukt- och gröntutbildning och en utbild-
ning för att inspirera och sälja mer av Coops egna varumärkes-
varor.”
Håkan Eklöf, driftschef Coop Väst
 

KORTA FAKTA

Nettoomsättning: 

5,4 miljarder kr 

Resultat 2018: 
(efter finansiella poster) 

120 miljoner kr

Antal anställda: 
totalt 2209 

1581 medeltal anställda  

67 butiker

531 162 medlemmar

COOP ONLINES 
UTVECKLING 
SID 16-17

INNEHÅLL
Året i korthet  3

Årets resultat i diagram 4

Karta över butiker 5

Coops nya butiksformat 6-11

Grensemat 12-13

Event 2018 14-15

Coop Online 16-17

Utmärkelser 18-19

Ekosatsningar 20-21 

Certifiering livsmedelshantering 22-23

Hållbarhet 24-25

Utbildning 26-29

Säkerhet 30

Årets stipendieutdelningar 31

Sponsring 32
 
Personalaktivitet 33

Medlemsnytta  34-35

Butiker inom Coop Väst 36-47

Övre raden från vänster: Stig Nilsson Lysekil (ordförande), Ellika Andersson Rabbalshede 

(ersättare personalrepresentant), Britt Ahrin Ljungskile, Ronny Johansson Hunnebostrand, 

Ann Persson Uddevalla (personalrepresentant).

Undre raden från vänster: Veronica Porath Fengersfors (personalrepresentant), Jessica Barck 

Ljungskile, Mailis Cavalli-Björkman Strömstad (vice ordförande), Bengt Thorson Västra Frölunda,  

Dan Nyberg Brålanda.

Styrelsens ledamöter

OMBYGGDA BUTIKER 
SID 6-11

NY APP GER 
MINDRE MATSVINN
SID 25



4 5

KARTA COOP VÄSTS BUTIKERÅRETS RESULTAT I DIAGRAM
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COOPS NYA BUTIKSFORMAT COOPS NYA BUTIKSFORMAT

Under 2018 fortsatte Coop Västs målmedvetna 
satsning på att bygga om och göra befintliga buti-
ker mer moderna och attraktiva. Coopbutikerna i 
Ed, Surte och på Dr Bex gata i Göteborg fick rejäla 
lyft och ytterligare ett 20-tal butiker skyltades om 
exteriört. 
 – Det är stora investeringar att bygga om buti-
ker, därför har vi en utrullningsplan som sträcker 
sig över flera år. Under 2018 har många fler buti-
ker i vårt område fått Coops nya butiksdesign, 
berättar Philip Crosby, fastighetschef Coop Väst. 

Två butiksformat
Ombyggnaderna görs i samband med att en butik 
behöver renoveras, byggas om eller när kyl- och 
frysanläggningar ska bytas ut. Från och med 2018 
har Coop två butiksformat; Stora Coop och Coop. 
Det är butikens marknadsposition, sortiment, 
omsättning, butiksyta med mera som avgör vilket 
format det blir. 
 – Butiksformatet ska förmedla matglädje och 
göra det enkelt att handla. Den nya designen, 

skyltarna och inredningen ska tydligt signalera att 
butikerna är ekologiska, hållbara och prisvärda. 
Vi märker att kunderna är mycket positiva till 
omställningen. 
 Parallellt byts butikernas exteriöra skyltar ut 
på alla butiker i Coop Västs område. Planen är 
att samtliga butiker ska ha skyltats om före påsk 
2019. På agendan står också att byta ut en hel del 
kyl- och frysanläggningar till moderna kylar och 
frysar som belastar miljön i mindre utsträckning.
 
Minskad miljöpåverkan
– Vi jobbar ständigt med att minska vår miljö-
påverkan på olika sätt. Det handlar till exempel 
om att byta ut gammal belysning i butikerna för 
att få ner energiförbrukningen. 
 – Just nu utreder vi hur solcellsanläggningar på 
butikernas tak kan göra bästa möjliga nytta. Det 
är både en fråga om att hitta hållbara energilös-
ningar och att det ska vara ekonomiskt hållbart. 

Steg för steg bygger Coop Väst om butikerna enligt det nya butiksformatet. 
Samtidigt investerar föreningen i flera nya butiker och utreder hållbara 

energilösningar som solceller på butikernas tak.

Coop Väst investerar i 
hållbara butiker 

Coop Kongahälla i Kungälv är först ut. 
Coopbutiken är 3 000 kvm stor och invigs den 28 
mars 2019. Butiken ligger mitt i det nya köpcen-
tret Kongahälla Center som fylls med ett hundra-
tal butiker, restauranger och andra verksamheter. 
Läget vid E6:an och intill ett nytt resecentrum gör 
butiken lättillgänglig för många, och det geogra-
fiska upptagningsområdet är stort. 
 –  Vi fokuserar på matglädje och satsar till 
exempel på ett stenungsbageri där vi bakar bröd 
från grunden, en stor frukt- och grönsaksavdel-
ning och en egen kock med kök kopplat till 
delikatessavdelningen, säger butikschef 
Benjamin Rutmark. 

Coop Partille invigs i slutet av april och tar 
plats i den nya stadsdel som växer fram i Partille 
centrum. Butiken får 3 000 kvm i bottenplan på ett 
nybyggt flerbostadshus. Läget är strategiskt bra  
– precis intill ligger Partille Arena och hundratals 
nya bostäder. Coopbutiken får en tydlig färskvaru-
profil med en stor fisk-, chark- och delikatessav-
delning. 
 – Partille är en ny spännande marknad för oss 
eftersom det inte funnits någon Coopbutik här på 
många år. Partille kommun satsar och orten växer 
starkt, kommenterar butikschef Lennart Ek.  

Coop Mellerud blir Dalslands största livs-
medelsbutik och ersätter nuvarande Coopbutik i 
Melleruds centrum. Den nya 2 000 kvm stora buti-
ken får ett perfekt läge i det nya handelsområde 
som växer fram i Mellerud. Coop Mellerud byggs 
under 2019 och planeras vara klar för invigning i 
december 2019.
 – Det blir en komplett färskvarubutik med en 
stor manuell delikatessavdelning. Det suveräna 
läget intill E45 och väg 166, samt det stora geo-
grafiska upptagningsområdet ger butiken riktigt 
fina förutsättningar, säger regionchef Fredrik Fast. 

Tre nya butiker öppnar 2019
Coop Väst expanderar med tre stora butiker i nyetablerade affärsområden. 
Alla har attraktiva lägen i Kungälv, Partille och Mellerud. 

Storhandla. Veckohandel. 
Volymhandel till särskilt bra pris.

Vardagshandla. Allt som behövs i 
vardagen. Relevant och inspirerande.
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COOPS NYA BUTIKSFORMAT COOPS NYA BUTIKSFORMAT

Ny butik på fyra dagar 
på Dr Bex gata 
Den lilla Coop-butiken på Dr Bex gata i 
Göteborg fick en rekordsnabb ombyggnad 
i oktober. På bara fyra dagar installerades 
ny inredning, nya frys- och kylanläggningar, 
ny ventilation, ny belysning, nya kassor med 
mera. Tack vare ett smart hyllsystem fick 
butiken plats för ett större och uppdaterat 
sortiment med upp till 300 fler artiklar. 

– Så här snabbt har vi aldrig byggt om en butik 
tidigare, förklarar regionchef Olle Pettersson. 
Det blev möjligt tack vare mycket noggranna 
förberedelser och fantastiska insatser av alla 
inblandade. Det var förstås tidspressat men 
allt blev klart en timme före utsatt tid!

Inför ombyggnaden tömdes den 240 kvm 
stora butiken helt. Arbetsschemat var minuti-
öst planerat för de cirka 15 medarbetare som 
deltog utöver inhyrda hantverkare. Två dagar 
gick åt till att installera nya frysar och kylar. 
Övriga installationer, inredning, uppackning 
av varor med mera gjordes på resterande två 
dagar. 

– Vi valde ett nytt och grundare format på 
hyllplanen och fick på så vis in elva extra hyll-
sektioner. Det gör att vi har kunnat utöka sor-
timentet ganska rejält, samtidigt som butiken 
känns ljusare och fräschare, säger Olle.

– Butiken har fått ett rejält lyft. Kunderna är 
mycket nöjda. Personalen känner stolthet. 
Det märks redan att försäljningen har ökat på 
alla avdelningar i butiken.

Förutom butikspersonalen och andra medar-
betare från Coop Väst deltog även de aspiran-
ter som går Coop Västs butikschefsutbildning.

– De fick följa och medverka i hela proces-
sen från förberedande analys och planering 
till ombyggnadsarbetet. Deras insatser var 
mycket värdefulla. Jag tror det blev ett 
konkret och bra sätt för dem att omsätta 
sina kunskaper i praktiken.
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COOPS NYA BUTIKSFORMAT COOPS NYA BUTIKSFORMAT

Snabb ombyggnad 
av Coop i Surte gav 
nytändning 
På tio dagar förvandlades Coop i Surte från 
”retrobutik” till en helt ny och modern butik. 
Det var hög tid att byta ut butikens gamla kyl- 
och frysanläggningar och för säkerhets skull 
gjordes ombyggnaden inför sommaren. 
– Vi var osäkra på om kylarna och frysarna 
skulle klara sommarvärmen, så vi valde att 
stänga butiken och göra en snabb ombyggnad 
för att kunna inviga en ny fräsch butik före 
midsommar. Det var mycket jobb och sam-
tidigt otroligt roligt, berättar butikschef Sari 
Laesker. 

Allt i den 650 kvm stora butiken är helt nytt; 
inredningen, kassorna, layouten, med mera. 
Sortimentet har också anpassats efter kunder-
nas önskemål. 

– Butiken upplevs större, ljusare och fräschare. 
Vi har fått mycket positiv respons från kunder-
na och försäljningen har ökat med 10 procent 
under hösten. Nya kunder har upptäckt buti-
ken, vi har större kundgenomströmning och 
fler handlar all mat hos oss. Vi som jobbar här 
är också oerhört nöjda. 

I anslutning till nypremiären före midsommar 
utökades också öppettiderna. Numera är buti-
ken öppen kl. 7-22 alla dagar i veckan. 

Hundraårig butik i 
Hajom är ny medlem i 
Coop Väst-familjen
Efter 99 år som fristående ekonomisk för-
ening blev Coop i Hajom en del av Coop Väst 
i november 2018. Resan mot en modernare 
butik med Coops nya butiksformat har precis 
börjat. 

– Det är jätteroligt att den här anrika butiken 
nu ingår i Coop Väst, säger regionchef Jesper 
Friman.

Den snart hundraåriga butiken i Hajom är sli-
ten och behöver ett lyft. Steg för steg ska den 
rustas upp och byggas om enligt Coops nya 
butiksformat. 

– En ny kassaenhet är redan installerad och 
våren 2019 byts alla exteriöra skyltar ut. 
Upprustningsplanen är inte fastställd ännu 
men inom två till tre år ska nya kyl- och frys-
anläggningar installeras, inredningen ska 
bytas ut samtidigt som kundvarvet byggs om 
med mera, säger Jesper Friman.

En sak är däremot helt säker; hundraårsjubi-
leet ska firas med mycket tårta och massor av 
fina erbjudanden. 

– Vi som jobbar här ser verkligen fram emot 
att få en fräsch och modern butik. Det känns 
bra att ha en resursstark förening i ryggen. 
Det är tufft för en liten aktör att klara alla 
stora investeringar som krävs, säger butiks-
chef Elisabeth Hagberg. 

– Butiken betyder mycket för den här delen 
av Sjuhäradsbygden. Vi har en trogen kund-
krets som ser fram emot att butiken får ett 
rejält lyft, berättar Elisabeth.  

Hundraårs-
jubileet ska firas 
med mycket tårta 

och massor av fina 
erbjudanden.  
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Varför ökade försäljningen så 
mycket 2018?
– Prisbilden i Norge höjdes generellt sett ifjol 
och framförallt ökade priserna på godis och 
läsk eftersom den nya sockerskatten infördes. 
Samtidigt har vi ökat marknadsinsatserna för 
attraktiva produkter, förklarar Göran.
 – Men det är framförallt våra 400 medansvariga 
som ligger bakom framgången. De gör otroligt 
fina insatser när det gäller drift och service. 
De måste vara på tårna varje dag eftersom kund-
genomströmningen och försäljningen kan variera 
oerhört mycket. Det kräver stor flexibilitet och 
engagemang.

Hur påverkar den minskade valutakurs-
skillnaden?
– Det gör ingen stor skillnad. Norska kronans 
fall har inneburit att livsmedel har blivit mycket 
dyrare i Norge, så det är ännu mer lönsamt för 
norrmännen att handla mat hos oss. Fortfarande 
är det kött- och charkvaror och frysta varor som 
vi säljer bäst av. 

Det är elfte året i rad som Grensemat slår 
omsättningsrekord. Vad är hemligheten?
– Våra medansvariga har ett brinnande engage-
mang. Trots vår enorma volym av varor levererar 
de tre attraktiva butiker varje dag. 
 – Vi lägger stor vikt vid att ha roligt på jobbet, 
högt i tak och att ge raka besked. Vi jobbar stän-
digt med utvecklingsfrågor och utgår från våra 
fyra grundvärderingar: kundfokus, arbetsglädje, 
respekt och engagemang. Inget varumärke är 
starkare än personerna som företräder det.

GRENSEMAT GRENSEMAT

Norsk sockerskatt gav nytt 
omsättningsrekord för Grensemat

– Vi har haft en fantastisk utveckling under 2018. Våra tre matbutiker i Nordby 
och Svinesund har slagit nytt omsättningsrekord på drygt 2,5 miljarder kr. 

Det är 184 miljoner mer än 2017, berättar Göran Lundberg, 
driftansvarig för Grensemat. 

• Grensemat AB äger butikerna Nordby  
 Supermarket, MaxiMat Nordby och   
 MaxiMat Svinesund. 

• Tillsammans har alla tre butikerna cirka  
 5 miljoner besökare per år. 

• Grensemat AB ägs till lika delar av Coop  
 Väst Ekonomisk förening och norska  
 Coop Öst. 
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EVENT 2018 EVENT 2018

Det stora matsvinnet var temat för 2018 års upplaga av musikfestivalen Way 
Out West i Göteborg. I Coops festivalkök skapades goda vegetariska rätter av 

livsmedel som ofta slängs helt i onödan. 

Spred inspirationsfilmer
Festivalbesökarna fick massor av tips om hur man 
bedömer matens användbarhet och vad man kan 
laga av råvaror som bruna bananer, mjuka grönsa-
ker, torra ostkanter med mera. Korta inspirations-
filmer visades i huset och spreds via Coops och 
Wow’s kanaler. På plats fanns Coop Västs ägarom-
bud Albin Mattsson och Tomas Nilsson för att dela 
ut ekofrukt från paketcyklar. 
 Utanför festivalområdet, mitt i Slottsskogen, 
hade Coop även byggt en pop-up-restaurang för 
att inspirera opinionsbildare inom matbranschen, 
influencers med flera. 

Kändiskockar i pop-up-köket
– Här lagade våra kockar Sara Begner och Lotta 
Lundgren menyer baserade på matsvinn från 
våra butiker. Den kände Göteborgskocken Peter 

Orrmyr fanns också på plats i köket för att disku-
tera utmaningar och möjligheter när det gäller att 
minska matsvinnet.   
 Olika mätningar visar att Coops medverkan på 
Way Out West i somras fick ett gott genomslag. 
Coop hamnade på andra plats efter SJ när besö-
karna spontant fick nämna en sponsor på 
festivalen. 
 – Det är kul att publiken uppskattar våra aktivi-
teter. Den här målgruppen är mycket värdefull för 
oss.

Way Out West är en av Sveriges största musik-
festivaler, känd för sitt tydliga fokus på miljö och 
hållbarhet. Hundratals konserter under tre dagar 
i augusti lockar en ung publik med stort engage-
mang i hållbarhetsfrågor. Festivaltema för 2018 
var matsvinnet mot bakgrund av att cirka en fjär-
dedel av all mat som köps slängs helt i onödan. 
 – Sedan 2016 är Coop en av sponsorerna till 
Way Out West. För oss är festivalen en perfekt 
arena för att sprida inspiration och kunskap 
om hållbar matkonsumtion, förklarar Annika 
Runström, marknadsansvarig för Coop Sponsring.  

Slängvaror blev goda wraps
På festivalområdet hade Coop ett hus där det ser-
verades vegetariska wraps gjorda på de vanligaste 
slängvarorna. 

 – Vi använde livsmedel som vi vet slängs i stor 
utsträckning fast det är fullt användbar mat. 
Det har vi bra koll på eftersom Coops Matometer 
visar vad vi svenskar äter, vad vi slänger och hur vi 
ser på mat. 

Coop Väst passade på att bjuda alla medlemmar på gratis entré 
när Uddevallas stora sommarfest arrangerades i slutet av juli 
2018. Enda kravet var att visa upp MedMerakortet. Ett tusental 
medlemmar nappade på erbjudandet. Coop Väst var också en av 
sponsorerna bakom Uddevallakalaset. 

Coop Väst bjöd in medlemmarna 
till Uddevallakalaset

Ägg, ostbitar, torrt bröd, frukt, grönsaker 
och tortillas är några av de vanligaste livs-
medlen som slängs på grund av att bäst-
före-datum har passerats eller att de inte ser 
så kul ut. 

Coop serverade goda 
”matsvinnsmåltider” på Way Out West 
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COOP ONLINE COOP ONLINE

Vem är den typiske online-kunden?
– Barnfamiljen med små barn och som bor i en 
stad är vanligaste online-kunden. De spar tid 
genom att e-handla maten och tycker det är 
bekvämt. Att handla online är inget stort steg för 
dem eftersom de redan är digitalt aktiva. 
Än så länge har vi flest online-kunder i Göteborgs-
området, men efterfrågan ökar i hela Coop Västs 
region.  

Vilka val har kunderna online?
– Man kan antingen handla valfritt ur Coops 
butikssortiment och få varorna hemlevererade. 
Eller så väljer man någon av Coops fem matkassar 
som innehåller ingredienser till recept på olika 
teman. Matkassarna levereras hem till kunden 
eller hämtas i närmaste Coopbutik. 

Vilka trender märker ni av?
– Allt fler vill handla valfritt ur sortimentet och de 
färdigkomponerade matkassarna minskar. 
Vi säljer även mer ekologiska varor online än i 
butik. Framförallt går Änglamarks produkter 
väldigt bra online. 

Hur kommer online-försäljningen att 

utvecklas framöver?
– Idag sköts online-handeln av fyra butiker som 
finns i Göteborgsområdet, Borås och Uddevalla. 
Under 2019 planerar vi att engagera fler butiker 
i vår region i plockning och leverans av de här 
beställningarna. 

Varför satsar ni på nya Hämta-konceptet?
– Vi vet att många kunder föredrar att hämta sina 
matkassar vid butiken istället för att passa en tid 
för hemleverans. Det kan till exempel vara barn-
familjer som har ett tajt tidschema. I september 
startade vi ett pilottest på Coop Sisjön för att se 
hur tekniken fungerar. 

Hur funkar Hämta? 
– Kunden skickar ett sms till butiken när hen är 
vid parkeringen. Någon ur personalen kommer 
ut med matvarorna och lastar in i bilen. Bekvämt 
och smidigt för kunden. Vi tror att det kan bli stort 
framöver.  

Trenden att fler handlar mat online håller i sig. 2018 ökade Coops nätförsäljning 
med 30 procent. De färdigkomponerade matkassarna minskar medan de valfria 
beställningarna ökar.
– I höst startade vi även pilotprojektet Hämta på Stora Coop i Sisjön. 
Där kan även kunder som handlat valfritt ur online-sortimentet hämta sina 
varor i butiken när det passar dem bäst, säger Tina Svensson på Coop Västs 
marknadsavdelning. 

Stor försäljningsökning på Coop Online



18 19

UTMÄRKELSER UTMÄRKELSER

Prisregn över Coop 
– Sveriges grönaste och mest 

hållbara varumärke
White Guide Green 
prisar två av Coop 
Västs butiker 

– Det är fantastiskt roligt att Coop fick flera bety-
delsefulla utmärkelser under 2018. Det visar att 
vi gör skillnad tillsammans och det sporrar oss 
att bli ännu bättre, säger Tina Svensson på Coop 
Västs marknadsavdelning. 
 – Detta har vi förstås spridit vidare till vår 
personal och till medlemmarna genom olika 
marknadsföringsinsatser. Vi känner stor stolthet 
och ödmjukhet inför priserna och hoppas att det 
märks och syns.

Sveriges grönaste varumärke
Sedan 2007 gör företaget Differ årliga under-
sökningar om vilket varumärke som är Sveriges 
grönaste. Fler än 1 000 svenskar svarar på frågor 
om miljö och hållbarhet, och sätter betyg på 85 
utvalda varumärken. 2018 hamnade Coop överst 
på listan i tuff konkurrens med Sveriges största 
varumärken. 

Änglamark nämns spontant som det 
grönaste varumärket
Deltagarna får även ange helt fritt vilket varu-
märke som de anser vara det grönaste på den 

svenska marknaden. 2018 toppade Änglamark 
den listan – för åttonde gången. 
 Coop har Sveriges högsta försäljningsandel 
inom eko i dagligvaruhandeln och Änglamark är 
ett av Sveriges största enskilda varumärken inom 
den kategorin. Änglamark står för nästan hälften 
av Coops ekologiska försäljning. 

Sveriges mest hållbara varumärke
2018 utsågs Coop även till Sveriges mest håll-
bara varumärke. Den fina utmärkelsen baseras 
på Nordens största oberoende varumärkesstudie; 
Sustainable Brand Index. I studien ingår 326 
varumärken och den omfattar både enkäter och 
djupintervjuer bland totalt 16 600 svenskar. 
Coop har varit med i undersökningen sedan 
starten 2011 och har sedan dess placerat sig 
bland de fem bästa varje år.

White Guide Green kartlägger Sveriges matbutiker 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Totalt har drygt 350 
butiker i hela Sverige testats från oktober 2017 
till mars 2018. Den väletablerade restaurang-
guiden White Guide delade ut priser tillsammans 
med Världsnaturfonden, WWF, vid en stor pris-
utdelning på Grand Hotell i Stockholm. 
 Coops butiker lyftes fram för sitt kreativa sätt 
att sätta fokus på vego, hur man utbildar kunder 
i att lukta och smaka på mat för att minska mat-
svinnet och för sitt framgångsrika arbete med att 
skapa engagemang genom hela kedjan. 
 Niklas Höglind, stormarknadschef på Stora 
Coop Borås, prisades för sitt stora och genuina 
engagemang i hållbarhetsfrågor samt sin unika 
förmåga att entusiasmera både dagens och 
morgondagens kunder i hur maten påverkar vårt 
jordklot.

Coops butiker tar överlag höga positioner i 
rankingen; fem av butikerna hamnar bland topp 
sex på White Guide Greens lista över Sveriges 
mest hållbara matbutiker.

Sveriges grönaste varumärke. Sveriges mest hållbara varumärke.
 Coop hamnade i topp i de mest betydelsefulla varumärkesmätningarna 2018. 
Dessutom är Änglamark det varumärke som flest kom att tänka på när de fritt 

fick ange vilket varumärke som är Sveriges grönaste.
Det nya Hållbarhetspriset White Guide 
Green delades ut till Sveriges mest 
hållbara matbutiker 2018. Coop Forum 
Sisjön fick Årets stora ekopris och 
Niklas Höglind på Stora Coop Borås 
utsågs till Årets hållbara butiksledare.

Coop-kampanj fick Guldäggsdiplom
Coops reklamkampanj ”Framtidens protein” 
nominerades och fick diplom i den svenska 
reklambranschens prestigefyllda tävling 
Guldägget 2018 – en motsvarighet till Guldbaggen 
i filmbranschen. Kampanjens filmer och annonser 
handlar om den klimatsmarta proteinkällan bönor 
och om alla fördelar det ger att odla och äta mer 
bönor. Bidraget kan du se på www.guldagget.se/
vinnare/framtidens-protein
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EKOSATSNINGAR EKOSATSNINGAR

Intresset för BiFöreställningen har varit jättestort. 
Förutom att vi har spelat den i ett 40-tal av Coop 
Västs butiker sedan starten 2017 har vi också 
gästspelat på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg 
och på flera event och ekomässor runt om i vår 
region, berättar Kristin Ring, Coopanställd 
projektledare, teaterpedagog och skådespelare. 

Biffen och Stickan
Under 2018 har Kristin och hennes skåde-
spelarkollegor Bengt Sanzén och Amanda Rosén 
genomfört ungefär 130 föreställningar i butikerna. 
Barnen har fått följa med bina Biffen och Stickan 
en dramatisk dag på jobbet och se vilka faror de 
tampas med. Efteråt fick barnen smaka på frukter 
som pollinerats av bin och de fick fröpåsar med 
sig hem. Flera grupper har sedan jobbat vidare på 
temat i förskolor och i årskurs 1. 

Premiär för ny teaterpjäs 
–  Vi hade även ett utbyte med föreställningen 
Kapten Reko som annars går på Skansen. 
De gästspelade hos oss under tre dagar på Alfons 
Åbergs Kulturhus. 
 – Men nu är BiFöreställningen färdigspelad och 
en ny teaterpjäs har premiär i januari 2019. 
Den heter Uppdrag Jordglob och handlar om att 
vi räddar jordklotet genom att inte slänga mat, 
säger Kristin. 

Bikupor vid butiker
Sedan 2018 deltar Coop Lilla Ekoskolan också i 
den nationella satsningen ”#BevaraSurret”. Den 
handlar bland annat om att sätta upp bikupor vid 
butiker och sprida information om binas viktiga 
roll till en bredare målgrupp. Projektet är ett 
samarbete med föreningen Svenska Bin.  
 – Några av bikuporna sitter i Trädgårds-
föreningens park i Göteborg. Här har vi även bju-
dit in till guideturer med biodlare och på Alfons 
Åbergs Kulturhus kan man köpa honung som pro-
ducerats i de bikuporna. 
Läs mer om ”#BevaraSurret” och hur Coop sam-
arbetar med Svenska Bin:  https://svenskabin.se/
samarbete-coop/

Publiksuccé för BiFöreställningen
Efter nästan två års turné med teaterpjäsen BiFöreställningen har Coop Lilla 
Ekoskolan nått ut till drygt 22 000 barn mellan 3 och 7 år i Coop Västs område. 
Barnen har lärt sig om binas viktiga roll i naturen och responsen från barnen 
och lärarna har varit mycket positiv.

Ny design och nya produkter 
lyfter Änglamark

Änglamark gör det enkelt för kunderna att välja 
hållbara varor – oavsett om man ska köpa tvätt-
medel, barnmat eller parmesanost. Alla varor är 
producerade med hänsyn till miljö, hälsa och etik, 
utan bekämpningsmedel eller konstgödsel och 
alltid med tredjepartmärkning. Sortimentet har 
utvecklats enormt sedan varumärket lanserades 
1991. Konceptet bygger på devisen; noga utvalt, 
klokt bortvalt. 
 – De första produkterna var ohomogeniserad 
mjölk och acidofilus-fil. Idag ingår omkring 650 
artiklar i Änglamark och det är Sveriges största 
sortiment av KRAV- och miljömärkta produkter, 
berättar Tina Svensson, Coop Västs marknads-
avdelning.
 – Och fler ska det bli, planen är att 1 000 
produkter ska ingå i Änglamarks sortiment om 
några år.
 Änglamarks förpackningar har bytt design flera 
gånger sedan 1991. Men det var tolv år sedan det 
gjordes senast. 
 – Ifjol var det dags att göra en nysatsning. För 
även om Änglamark är ett av Sveriges starkaste 
varumärken inom kategorin hållbara produkter 

så visar mätningar att det tenderar att bli mindre 
känt. Med den nya moderna förpacknings-
designen lyfter vi fram sortimentet på nytt i vår 
marknadsföring. 
 – Nylanseringen kommer också helt rätt i tiden. 
Idag är många fler medvetna om mat, hälsa, miljö 
och hållbarhet. Intresset är större än någonsin 
och samtidigt är det klurigt för kunderna att 
navigera bland alla märkningar som finns. Med 
Änglamark blir det mycket enklare att göra håll-
bara val. 

Ett av Sveriges starkaste varumärken för hållbara produkter ska bli ännu 
starkare. Med ny förpackningsdesign och många fler produkter startade en 
relansering av Änglamark-sortimentet under 2018. 
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– Certifieringarna är ett naturligt steg i Coops 
hållbarhetsarbete. Det innebär bland annat att 
både odlad och viltfångad fisk har producerats 
på ett hållbart sätt, att fiskevatten inte töms på 
fisk och att vi kan spåra varorna hela vägen från 
livsmiljön till butiken, förklarar Camilla Grönkvist, 
kvalitetssamordnare på Coop Väst. 
 För att fisk och skaldjur ska kunna certifieras 
enligt ASC och MSC måste hela kedjan från fiska-
ren och grossisten till butiken leva upp till speci-
fika krav (se faktaruta). 
 – Idag kanske inte så många konsumenter har 
koll på de här certifieringarna, men vi märker 
att kunderna blir allt mer medvetna om matens 
ursprung. Vi måste ligga steget före och vara 
beredda när frågorna dyker upp. 
I Coop Västs fiskavdelningar finns det också fisk 
och skaldjur som inte är certifierade. Det beror 
på att alla varor inte kan certifieras. 
 – Eftersom fisket är så väderberoende kan 
kraven inte alltid uppfyllas på grund av praktiska 
omständigheter.  

Hållbara fiskar i Coop Västs fiskdiskar 

Nu har Coop Västs fiskdiskar fått tydliga bevis för att varorna är hållbara 
och producerade med omtanke om miljön. Under 2018 blev alla interna fisk-
avdelningar ASC- och MSC-certifierade.  

ASC – AQUACULTURE 
STEWARDSHIP COUNCIL
ASC är en internationell miljömärkning för 
odlade fiskar och skaldjur. ASC granskar 
miljö- och sociala aspekter i fisk- och skal-
djursodlingar så att de ska vara ansvars-
fulla. ASC-standarden stöds av WWF och 
certifierade produkter är automatiskt 
grönmarkerade på deras fisklista.

MSC – MARINE 
STEWARDSHIP COUNCIL
MSC är en internationell organisation som 
arbetar för miljömärkning av fisk och skal-
djur. Miljömärket visar att fisken kommer 
från livskraftiga bestånd och har fångats 
med låg inverkan på havsmiljön.

CERTIFIERING LIVSMEDELSHANTERING CERTIFIERING LIVSMEDELSHANTERING

– Hittills har 43 av våra 67 butiker i Coop Västs 
område certifierats samt tre butiker som drivs 
av Varbergs förening. Under 2019 planerar vi att 
göra samma jobb i de resterande 26 butikerna och 
även hjälpa tre butiker som mindre föreningar 
driver på Styrsö, Källö-Knippla och i Frillesås, 
berättar Camilla. 
 2009 lanserades Svensk Standard för livs-
medelshantering i butik, på initiativ av daglig-
varubranschen. Till grund för standarden ligger 
branschriktlinjerna ”Säker Mat i din butik” som 
godkänts av Livsmedelsverket. ICA var först med 
att starta certifieringsarbetet och många fler 
matkedjor arbetar med detta. Coops certifie-
ringsarbete startades 2013 av föreningen Coop 
Norrbotten. Vid årsskiftet 2018/2019 var 419 av 
Sveriges Coopbutiker certifierade.

Nytt utbildningsmaterial
– Certifieringsarbetet tar tid, ofta två till tre 
månader. Men under 2018 har vi förbättrat utbild-
ningsmaterialet för att arbetet ska gå snabbare. 
 Det är mycket som butikspersonalen ska ha 
kontroll över. Varje butik ska gå igenom vilka 

rutiner som är relevanta för just deras sortiment 
och storlek. Ju mer omfattande livsmedelshante-
ring, desto fler rutiner.
 – Inför det här arbetet utbildas alla butiks-
chefer och avdelningsansvariga som sedan går 
igenom det så kallade egenkontrollprogrammet 
med sin personal.  

Ger bättre dokumentation
– Det är egentligen inga stora nyheter för butiks-
personalen. De arbetar redan efter rätt rutiner i 
sin livsmedelshantering, men dokumentations-
arbetet behöver förbättras. Vi måste kunna visa 
skriftligt hur vi hanterar livsmedlen varje dag. Det 
räcker inte att berätta muntligt för kommunens 
inspektörer som genomför kontroller i butiken. 
 – Överlag får vi positiv respons från personalen. 
Även om det är mycket arbete med certifieringen 
så upplever många att de har stor nytta av att ha 
gjort det. 

Ännu fler butiker certifierades 2018
Vid årsskiftet 2018/2019 var drygt hälften av Coop Västs butiker certifierade 
enligt Svensk Standard för livsmedelshantering i butiker. 
– Det här viktiga arbetet går ut på att säkerställa att alla rutiner och lagar 
uppfylls, säger Camilla Grönkvist, kvalitetssamordnare på Coop Väst.

VI PÅ COOP VET ATT

KVALITET 
ÄR VIKTIGT

Därför har vi valt att certifiera oss 

enligt svensk standard för livsmedels-

hantering i butik.
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HÅLLBARHET HÅLLBARHET

KRAV är en av de tuffaste miljömärkningarna på 
marknaden. Nästan alla Coopbutiker i Sverige 
är KRAV-märkta idag. Det innebär att butikerna 
drivs med förnybar el och att man arbetar resurs-
effektivt med drift, kyla och transporter. Det ska 
finnas ett hållbarhetsfokus i hela butiken där 
bland annat hållbara och ekologiska varor är 
tydligt uppmärkta. Varje KRAV-butik ska ha en 
utbildad hållbarhetsambassadör som ansvarar 
för butikens övergripande hållbarhetsarbete. 

Matleveranser med Volvos nya el-lastbil
I december 2018 började Coop, som första livs-
medelskedjan i Sverige, köra ut färskvaror med 
Volvos nya eldrivna lastbil. Det är 13 Coopbutiker 
i Göteborg som får leveranser av de lastbilarna. 
Övriga lastbilstransporter körs nästan uteslutan-
de på det fossilfria dieseldrivmedlet HVO100, vil-
ket ger cirka 92 procent mindre koldioxidutsläpp 
än fossil diesel. Sedan 2009 körs även en hel del 
av Coops varutransporter via tåg. 

Coop Västs butiker är KRAV-märkta

Sedan 2018 är Coop Västs samtliga butiker KRAV-
märkta. Förutom att butikerna har KRAV-märkta 
produkter drivs lokalerna resurseffektivt med 
förnybar el. Coop är även först med att transpor-
tera varor med Volvos nya el-lastbil till butiker i 
Göteborg.

KRAV ÄR SVERIGES 
MEST KÄNDA MILJÖ-
MÄRKNING FÖR MAT

Uppbyggd på ekologisk grund med sär-
skilt höga krav på djuromsorg, hälsa, 
socialt ansvar och klimatpåverkan. 
KRAV arbetar inom hela kedjan, från 
jord till bord. 

Av maten som butikerna annars 
skulle ha slängt under året, blev 
det 174 000 måltider eller 15 000 
matkassar till människor som inte 
har råd att äta sig mätta. Åtta Coop 
Konsumbutiker i Göteborgsområdet 
samarbetar med företaget Allwin som 
ser till att maten kommer till nytta. 

78 ton fullt ätbar 
mat från Coop 
Konsumbutikerna 
levererades 2018 
till caféer för 
hemlösa, Svenska 
Kyrkans diakoni-

verksamhet och andra ideella aktörer i Göteborg. 
Där förädlas råvarorna till luncher, middagar eller 
mellanmål som serveras samma dag eller dagen 
efter. Eller så packar volontärer maten i kassar 
som hämtas av personer som behöver hjälp. 
 Varorna närmar sig bäst-före-datum men är 
ofta helt ätbara om de tillagas eller fryses in 

samma dag. Istället för att slänga maten i 
soporna och betala höga sophämtningsavgifter 
betalar butikerna en avgift till Allwin för deras 
transporter.
 – Att låta oss hämta maten kostar lite mer än 
att slänga den i soporna, förklarar Simon Eisner, 
vd på Allwin. Butiksägarna tycker det är värt en 
del att bidra till ett mer hållbart samhälle. 
De vill visa sina kunder att de tar ett socialt och 
miljömässigt ansvar – något som i sin tur kan öka 
kundlojaliteten. 

Räknar ut miljövinsten
– Vi väger all mat vi hämtar och räknar ut hur 
stor koldioxidvinst det ger. De 78 ton vi hämtade 
i de åtta Coop Konsumbutikerna motsvarar en 
koldioxid-miljövinst på 156 ton. Då har vi räknat 
med all koldioxid som går åt i hela produktions- 
och transportkedjan för maten, fram till att den 
slängs. 
 – Vi hoppas att fler butiker kommer att ansluta 
sig under 2019. Efterfrågan från frivilligorganisa-
tionerna är stor. Allt fler människor lever under 
ekonomiskt tuffa förhållanden i Sverige. 

– Appen Whywaste gör det mycket 
enklare att hålla koll på varor som 
närmar sig bäst-före-datum. Det är ett 
bra verktyg som sparar tid och ger 
bättre överblick av lagerstatus, säger 
Camilla Grönkvist, kvalitetssamord-
nare på Coop Väst.  

Whywaste är ett verktyg som tagits fram för att 
minska matsvinnet i butiker. Istället för att kon-
trollera varornas datum manuellt kan personalen 
enkelt bevaka dem via appen. När en produkt när-
mar sig bäst-före-datum larmar appen och varan 
kan till exempel säljas ut till ett lägre pris. 
 – Tio av Coop Västs butiker testade appen på 
sina delikatessavdelningar under 2018 och det 

visade sig underlätta en hel del för personalen, 
säger Camilla. Just för grillade varor och artiklar 
i delikatessen kan det här verktyget vara extra 
värdefullt. Det minskar risken för datummissar 
betydligt. 
 Appen ger även en god överblick av inköpsvoly-
mer. Det blir enklare att hitta rätt nivå på beställ-
ningar, vilket på sikt också bidrar till mindre mat-
svinn. Under 2019 kommer Whywaste att införas i 
25 av Coop Västs största butiker. 

Coopbutikers matsvinn blir goda måltider 

Ny app hjälper till att 
begränsa matsvinnet i 
butikerna
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UTBILDNING UTBILDNING

Elva blivande butikschefer går   Coop Västs nya utbildning

– Coop Västs offensiva tillväxt gör oss till en 
attraktiv arbetsgivare i regionen. Det kräver sam-
tidigt att vi har väl rustade butikschefer med 
gedigen utbildning. Vi har haft ett aspirant-
program tidigare men det är inte jämförbart med 
den här nya utbildningen, säger Per-Olov.
 Tidigare butikschefsutbildning hade några år 
på nacken och behövde uppdateras. Den nya ett-
åriga utbildningen har en bred mix av teoretiska 
och praktiska inslag. Den omfattar bland annat 
ämnen som ledarskap och kommunikation, 
personalfrågor, ekonomi, uppföljning och system 
och branschkunskap. Aspiranterna får en fördjup-
ning i Coops historiska arv som ett medlemsägt 
och medlemsdrivet företag. Det ingår även en 
säljchefsutbildning som Coopskolan håller på Vår 
Gård i Saltsjöbaden. 

Stort intresse
– Intresset för utbildningen är stort. I den första 
kullen aspiranter har vi elva unga medarbetare 
från hela regionen. Antalet styrs av hur stort 
vi bedömer att behovet av butikschefer ser ut 
framöver. Planen är att starta en ny utbildnings-
omgång varje höst. 
 – Det är oerhört viktigt att våra medarbetare 
ser utvecklingsmöjligheter inom Coop Väst. Vi vill 
förstås ta vara på alla som har ambitioner och 
drivkraft att anta nya utmaningar. 

Mixar studier och jobb
Studierna sköter aspiranterna parallellt med 
sina butiksjobb. De tar ungefär 20–25 procent av 
deras ordinarie arbetstid. Utbildningspassen hålls 
i Coopbutiker på olika platser i regionen. 

– Aspiranterna utvecklas oerhört mycket under 
utbildningens gång – både på det personliga 
planet och kunskapsmässigt. De får också ett 
nätverk av kolleger som de kan ha stor nytta av i 
sina nya chefsroller. 

”Vi får konkreta verktyg till 

butikschefsjobbet”
Aspiranterna Linn Horsevad och Johan Karlsson 
tycker att utbildningen motsvarar deras förvänt-
ningar. 
 – Vi blir mycket bättre rustade för att jobba 
som butikschefer. Att till exempel få vara med i 
hela processen för en butiksombyggnad har varit 
väldigt utvecklande, säger Linn och Johan. 
 Båda två brinner för Coop och har länge känt att 
de gärna vill ta en ledande roll i en Coopbutik. 

 – Det är kul att Coop Väst satsar på oss. 
Alla som går här vill utvecklas och hade vi inte 
fått möjlighet att göra det inom Coop skulle nog 
flera av oss ha sökt sig till en annan aktör, säger 
Johan som är charkansvarig på Coop Eriksberg i 
Göteborg. 
 – Jag har redan börjat jobba som butikschef 
på Coop Extra i Falköping och ser tydligt vilken 
nytta jag har av utbildningens bredd, säger Linn. 
Dessutom har vi aspiranter olika erfarenheter 
med oss och det är värdefullt att få ta del av, 
säger Linn. 
 När Linn och Johan berättar om de praktiska 
utbildningspassen ser de extra nöjda ut:
 – Vi har gjort intressanta studiebesök hos 
bland annat Coops frukt- och grönsaksleveran-
tör. Framförallt har vi lärt oss massor på att vara 
med vid butiksombyggnaden på Dr Bex gata i 
Göteborg. Där fick vi följa hela processen från 
analys och ekonomiska kalkyler, till det praktiska 
jobbet med att bygga en ny butik på bara fyra 
dagar, säger Linn och Johan.
 – Där blev det väldigt tydligt för oss hur vik-
tigt ett gott ledarskap är. Under regionchef Olle 
Petterssons ledning lyckades vi tillsammans med 
butikschefen bygga inredning och fylla butiken 
med varor under stor tidspress. Vi hade bara två 
dagar på oss!

Coop Väst växer snabbt och tar nya marknadsandelar. Det innebär positiva 
utmaningar under kommande år, bland annat behövs det fler duktiga 
butikschefer. 

– Hösten 2018 startade vi en ny ettårig butikschefsutbildning och intresset 
visade sig vara stort. Vi har många ambitiösa medarbetare som vill utvecklas 
och som siktar på att bli butikschef, berättar Per-Olov Magnusson som ansvarar 
för utbildningen.  

 
Det är kul att Coop 
Väst satsar på oss. 
Alla som går här vill 

utvecklas.

Linn Horsevad och Johan Karlsson är två av Coop Västs 
nya aspiranter.
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UTBILDNING UTBILDNING

Stort intresse för nya 
Coopskolans utbildningar 

På Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm 
genomförs numera de flesta av Coopskolans 
utbildningar, bland annat den populära ledar-
skapsutbildningen. 
 – Det är en riktigt bra utbildning för all vår per-
sonal som har någon form av ledarroll i arbetet. 
Eftersom personal från hela Coop samlas på de 
här utbildningarna ger det också bra erfarenhets-
utbyte mellan regionerna, säger Karl Nygren, 
personalchef på Coop Väst. 
 Nytt inför 2019 är en kundmötesutbildning 
som ska bidra till att kunden alltid känner sig väl 
omhändertagen. Satsningen genomförs inom hela 
Coop i hela landet. Coopskolan har också ett antal 
e-utbildningar.
 – Vi har jobbat mycket med att se över och 
utveckla e-kursutbudet så att det blir mer 
enhetligt. 

Ny utbildning inom frukt och grönt
2018 kom en ny utbildning för alla som arbetar på 
frukt- och grönsaksavdelningar inom Coop Väst. 
 – Den ger en bra grund för alla som ser till att 
hålla den gröna avdelningen fräsch och attraktiv, 
säger Hans-Erik Börjes, utbildningsansvarig på 
Coop Väst.
 Majoriteten av alla hundratals frukt- och grönt-
ansvariga inom Coop Väst har redan hunnit gå de 
två grundläggande kurserna. I början av 2019 blir 
det ännu fler utbildningstillfällen. 
 – Utbildningen består av två korta web-
baserade kurser som totalt tar 1,5 timme. 
Grundutbildningen är obligatorisk för personal på 
våra frukt- och grönsaksavdelningar och ger en 

diplomering som alla ska ha. Vi gör detta för att 
få en god och enhetlig kunskapsbas inom det här 
produktområdet. 
 – Kurserna tar upp allt från riktlinjer för rens-
ning och exponering i frukt- och grönsaksavdel-
ningen, till hur man gör lönsamhetsberäkningar. 
Den som vill kan sedan välja att gå den påbygg-
nadskurs som startar i januari 2019.
 Hans-Erik har utvecklat alla utbildningarna till-
sammans med Coop Västs leverantör Everfresh. 
Under 2019 kommer kurserna att integreras i 
Coopskolans utbildningsprogram. 
 – Det råder ingen tvekan om att frukt- och 
grönsaksavdelningen har en mycket viktig roll i 
butiken. Det är en stor konkurrensfördel att hålla 
hög nivå här.

Coop Västs personal har varit flitiga kursdeltagare på nystartade Coopskolan 
under 2018. Drygt ett 50-tal butikschefer och säljchefer har gått ledarskaps-

utbildningen. Under året har även e-utbildningarna setts över. 
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SÄKERHET STIPENDIEFONDEN 2018

En ridklubb, en hockeyklubb 
och en fotbollsförening delar på Coop 

Västs stipendium
2018 delar tre föreningar på Coop Västs stipendiesumma 50 000 kr. Alla tre 
arbetar med framsynta satsningar i sina barn- och ungdomsverksamheter. 

Stipendieutdelningen är också ett sätt att skapa en stark lokal förankring med 
föreningslivet i Coop Västs område. 

SÅ FUNGERAR DET 

• Stipendiepengarna ska oavkortat gå till  
 någon förenings satsning på ungdomar/ 
 barn. Juryn värdesätter satsningar där  
 fördelningen mellan pojkar och flickor 
 är jämn. 

• Stipendiet kan fördelas på max fem 
 föreningar, beroende på hur många   
 som sökt och vilka projekt de vill 
 använda stipendiet till. Det kan exem- 
 pelvis vara idrottsföreningar och 
 intresseföreningar som är politiskt   
 obundna. Föreningen ska vara aktiv inom  
 Coop Västs verksamhetsområde, Västra  
 Götalands län. 

• Föreningarna skickar in en beskrivning  
 av vad klubben/föreningen genomfört på  
 orten och argument för vad stipendiet  
 ska användas till.

• Juryn består av representanter från Coop  
 Västs avdelningar Marknad, Information  
 och Drift.  De beslutar vilka eller vilken  
 förening som får stipendium.

• Ansökan görs senast den 31 december  
 varje år. Stipendiet delas ut näst-
 kommande år i januari/februari.

Fotskäls Hockey Club 
äger och driver Marks 
kommuns enda ishall 
och har ett hundratal 
aktiva barn och ungdomar. 

Föreningen vill sprida hockeyintresset till fler 
och främja en hälsosammare livsstil med lek och 
rörelse. ”På isen försvinner etnicitet och andra 
skillnader och man finner kamratskap som är 
svårslagen.” Stipendiet på 15 000 kr ska använ-
das till att köpa utrustning till utlåningspoolen. 

Halvorstorps IS 
i Trollhättan har cirka 
500 medlemmar och har 
vuxit stort de senaste 
åren. Fotbollsföreningen 

fokuserar på att bygga team som är trygga till-
sammans. Stipendiet på 20 000 kr går till ett upp-
startsläger för cirka 150 killar och tjejer som ska 
kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Bengtsfors Ridklubb 
satsar på att ge ungdomar 
och framförallt tjejer en 
bra fritidssysselsättning. 
Att ge dem möjlighet att 

vistas i skog och mark ger en friskare framtid. 
Föreningen har också aktiviteter för föräldrar och 
barn med utländskt ursprung för att motverka 
utanförskap. Stipendiet på 15 000 kr ska använ-
das till den dagliga verksamheten och bidra till 
att driva föreningen framåt i många år. 

– Coop Säkerhet kan hjälpa till med alla typer av 
säkerhetsfrågor dygnet runt. Vår personal kan 
ringa och fråga om allt från brandsäkerhet och 
slutna kassasystem, till butiksrutiner, väktare 
och annat som rör säkerheten i butikerna, förkla-
rar Karl Nygren, personalchef på Coop Väst. 

– De gör även riskanalyser, bevakar lagar och 
bestämmelser och sköter installation av säker-
hetsutrustning. Det känns tryggt och bra att ha 
det professionella stödet. 
 När det gäller larmtjänster i Coop Västs område 
har numera alla butiker i regionen samma leve-
rantör; Stanley. De har kontroll över allt från 
överfall till fryslarm i butikerna.

Under 2018 har Coop Väst fortsatt arbetet med 
att höja säkerheten i butikerna. Ännu fler butiker 
har fått slutna kassasystem, bättre ingångsgrin-
dar och övervakningskameror. 
 – Trots detta har vår personal tyvärr utsatts 
för ett kassarån under året. Det är naturligtvis 
mycket tråkigt, men samtidigt märker vi av en 
positiv trend med färre rån och överfall jämfört 
med tidigare år. 

2018 fick föreningens samtliga butiker en gemensam säkerhetsavdelning 
placerad i Stockholm. En annan nyhet inom Coop Väst är att alla butiker nu har 

samma larmcentral; Stanley.   

Coop Säkerhet ger support 
till alla butiker
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SPONSRING PERSONALAKTIVITET

Coop är en av grundarna till Alfons Åbergs Kulturhus som ligger i den gamla fröhandeln i 
Trädgårdsföreningen i Göteborg. Där får barn gratis entré under vissa tidsperioder, bara de har 
sällskap av en vuxen Coopmedlem som betalar för sin entrébiljett. Under 2018 var det närmare 
500 barn som tog del av erbjudandet. 

Coop bjuder barnen hem till Alfons Åberg

Hemma hos Alfons Åberg kan alla nyfikna barn i 
sällskap med vuxna leka i Alfons vardagsrum, se 
på teater, lyssna på sagor och lära sig spännande 
saker. Här kan man också träffa hemlige Mållgan 
och ta en fika i hans café. 
 Alfons Åbergs Kulturhus ordnar kreativa och 
lärande aktiviteter för barn i alla åldrar. Under 
vissa tidsperioder får barn gratis entré om de 
kommer i sällskap av en vuxen Coop-medlem 
som betalar sin entré och kan visa upp sitt Coop 
Medmera-kort. Aktuella erbjudanden annonseras 
i Coops direktreklam. 

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM

MEDLEM

Öppet varje dag. 
Läs mer på alfonskulturhus.com

Kom och hälsa  
på hos mig!
Alfons Åberg bor i den gamla fröhandeln i Trädgårdsföreningen, bara ett stenkast 
från Centralstationen i Göteborg. Här kan alla nyfikna barn och vuxna leka i  
Alfons vardagsrum, provåka helikoptern, se på teater, lära sig spännande saker  
och upptäcka en massa finurligheter.

©
 Bok-M

akaren A
B

Adress: Slussgatan 1, vid Trädgårdsföreningens ingång mot Centralstationen i Göteborg.

Öppet varje dag. 
Läs mer på alfonskulturhus.com
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från Centralstationen i Göteborg. Här kan alla nyfikna barn och vuxna leka i 
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Adress: Slussgatan 1, vid Trädgårdsföreningens ingång mot Centralstationen i Göteborg.

För dig � m Co� -� d� m.

Gäller perioden 5/2-4/3, 2018.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och årskort.

FRI ENTRÉ
FÖR ETT BARN
I EN BETALANDE
VUXENS SÄLLSKAP.

Coop Väst är fadder åt rödkullan på Nordens Ark

 www.alfonskulturhus.com

 Foto: Erik Edvardsson

Den har inga horn, är oftast röd och känd för sitt livliga 
temperament. Den fina lantkon Rödkullan är en av få 
gamla svenska lantraser som finns kvar. Coop Väst är 
fadder på guldnivå åt Rödkullan och hjälper Nordens 
Ark i deras arbete med att bevara utrotningshotade djur. 

Rasen Rödkullan är akut hotad idag, men förr var den en 
mycket vanlig mjölk- och köttko i bland annat Dalarna 
och i delar av Bohuslän och Dalsland.  En rödkulla mjölkar 
drygt 5 000 liter om året, vilket är ungefär hälften av vad 
en modern mjölkko mjölkar. Det kan vara en av förkla-
ringarna till varför rasen nästan försvunnit helt från våra 
ladugårdar.

Genom att vara fadder till Rödkullan på Nordens Ark 
bidrar Coop Väst till djurens omvårdnad. Vi står för en del 
av de faktiska kostnaderna för mat, skötsel med mera

Välbesökt familjefest 
på Liseberg
Liseberg öppnade portarna exklusivt för Coop 
Väst den första helgen i september. Närmare 
6 000 anställda och deras familjer hade parken 
för sig själva under några timmar. 
        
Vädret var perfekt och uppslutningen stor när Coop 
Väst för andra året i rad bjöd in hela personalen 
med familjer till en heldag på Liseberg. Alla fick 
gratis entré, åkpass och matcheckar. Och bäst av 
allt; nöjesparken var exklusivt öppen för Coop Väst 
under en och en halv timme både på lördagen och 
söndagen. Då var det fritt fram till några utvalda 
åkattraktioner – utan långa köer.
 – Många har verkligen uppskattat den här sats-
ningen – det märks på alla positiva kommentarer 
vi fått via mail och sociala kanaler. Det känns extra 
roligt att så många hade möjlighet att vara med, 
kommenterar Karl Nygren, personalchef på 
Coop Väst.

Liseberg 

exklusivt

öppen för 

Coop Väst 
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MEDLEMSNYTTA MEDLEMSNYTTA

2018 fick Coop Väst 17 266 nya med-
lemmar och drygt 60 procent av dem 
är 39 år eller yngre. 
Vid årsskiftet 2018/19 hade förening-
en totalt 531 162 aktiva medlemmar. 

– Vi är väldigt glada över att antalet medlem-
mar bara ökar från år till år. Att så många unga 
personer skaffar medlemskap tyder på att vi är 
en attraktiv aktör på marknaden, säger Per-Olov 
Magnusson på Coop Västs marknadsavdelning.

1 772 750 093 poäng inlösta 2018
Coops medlemsprogram innebär att medlem-
marna får poäng på alla sina inköp. Poängen 
kan växlas in till värdecheckar på Coop eller till 
erbjudanden från Coops samarbetspartner som 
exempelvis SF, Polarn & Pyret, Melodifestivalen 
och Vi-skogen. 

2018 löste Coop Västs medlemmar in nästan 
1,8 miljarder poäng, vilket motsvarar närmare 
18 miljoner kronor. Det vanligaste sättet att 
använda intjänade poäng är att växla in dem 
till värdecheckar på Coop. Enligt ett oberoende 
undersökningsföretag är Coops medlemsprogram 
det bonusprogram i branschen som ger mest 
pengar tillbaka.

Många fler mervärden för medlemmarna
Som medlem i Coop får man medlemspriser och 
rabatter både i Coops butiker och hos våra samar-
betspartner. Medlemmarna får också personliga 
rabatter på sådant de handlar mycket och ofta av. 

Våra samarbetspartner ger en mängd olika 
säsongsanpassade erbjudanden och rabatter på 
allt från hotell och resor, till el och kläder. Coops 
samarbetspartner var vid årsskiftet 2018/19 TUI, 
Brothers, Polarn & Pyret, Nordic Choice Hotels, 
Coop Hotellpremie, God El, Hallon och SAS.

Medlemmarna äger Coop Väst tillsammans och 
kan påverka butikerna genom alla ägarombud 
som bildar en tydlig länk mellan medlemmar och 
butik.

Tolv nummer av magasinet Mer Smak skickas ut 
gratis till medlemmar som handlar för minst 1 000 
kr per månad i Coops butiker.

Coop har ett stort sortiment av ekologiska pro-
dukter och rättvisemärkta produkter (Fair Trade). 
Coop Änglamark är ett av Sveriges mest kända 
varumärken inom ekologiska varor. 

Coop Väst satsar sedan flera år tillbaka på regio-
nalt producerade matvaror. Medlemmarna kan 
välja lokalproducerad mat från ett 30-tal leveran-
törer. Vi bidrar till att det blir fler arbetstillfällen, 
kortare transporter, ett öppet landskap och ett 
levande lantbruk i vår region.

Coop Väst sponsrar och ger stöd till 

många hållbara projekt runt om i världen.
– 2018 gavs 835 804 kr i bidrag till Vi-skogen och 
1 268 774 kr till We Effect.
– Via våra butiker sponsrades många föreningar i 
vår region.

17 266 nya 
medlemmar i 

Coop Väst 2018

Fler och fler 
gillar Coop Väst!

Coopmedlemmar får både poäng och rabatt hos vår 
samarbetspartner TUI.
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Coop Forum Backaplan
Adress: Backavägen 2
417 05 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, ATG-ombud, 
Svenska Spel - online, KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket, 
ShopExpress, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Forum Bäckebol
Adress: Transportgatan 19
422 46 HISINGS BACKA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Catering,
Fotoautomat, Frimärksombud, Kontantkort, mobil, KRAV-
märkt butik, Kök & Café, Lokaltrafikkort, Manuell delikatess-
disk, Manuell fiskdisk, ShopExpress, Svenska spel – online, 
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Extra Tidaholm
Adress: Västra Drottningvägen 9
522 30 TIDAHOLM
Öppettider: Mån-Fre 06:00 - 23:00
Lördag 06:00 - 23:00 Söndag 06:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: KRAV-märkt butik, Manuell fiskdisk,
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Forum Sisjön
Adress: Hantverksvägen 2
436 33 ASKIM
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, 
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort,
Manuell delikatessdisk, ShopExpress, Svenska spel – online, 
Snabbkök, Catering, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Forum Skövde
Adress: Nolhagavägen 1
541 38 SKÖVDE
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Catering,
Frimärksombud, Kontantkort, mobil, KRAVmärkt butik, 
Kök & Café, Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk,
Manuell fiskdisk, ShopExpress, Svenska spel –online,
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Extra Falköping
Adress: Warodells väg 5
521 40 FALKÖPING
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 23:00
Lördag 07:00 - 23:00 Söndag 07:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: KRAV-märkt butik, Utbetalningskort/
Värdeavi, ATG-ombud, Svenska Spel - online, Schenker, Manuell 
fiskdisk, Manuell delikatessdisk, Frimärksombud

Stora Coop Kungsbacka
 Adress: Hantverksgatan 27
434 42 KUNGSBACKA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Frimärksombud, 
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Lån av släpvagn,
Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, ShopExpress,
Svenska spel – online

Coop Forum Uddevalla
Adress: Torp Köpcenter
451 76 UDDEVALLA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss:
ATG-ombud, Bageri, Catering, Frimärksombud, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Kök & Café, Lån av släpvagn, Manuell
delikatessdisk, Manuell fiskdisk, ShopExpress, Snabbkök,
Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Forum Skara
Adress: Smedtorpsgatan 6
532 37 SKARA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, DHL paket, KRAV-märkt
butik, Kök & Café, Lån av släpvagn, ShopExpress, Postombud, 
Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, Svenska spel – online, 
Utbetalningskort/Värdeavi

Stora Coop Borås
Adress: Enedalsgatan 10
504 52 BORÅS
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Catering, Fotoautomat,
Frimärksombud, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Kök 
& Café, Lokaltrafikkort, Lån av släpvagn, Manuell delikatess-
disk, Manuell fiskdisk, ShopExpress, Svenska spel –online, 
Utbetalningskort/Värdeavi, Coop snabbkassa, Kontanten

Stora Coop Kållered
Adress: Ekenleden 4
428 36 KÅLLERED
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, 
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, 
Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, Posten Brev & paket, 
ShopExpress, Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Forum Trollhättan
Adress: Anes väg 2
461 70 TROLLHÄTTAN
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, 
Hemtransport, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Kök & Café,
Lån av släpvagn, Räntefritt, ShopExpress, Snabbkök, Svenska
spel – online, DHL Servicepoint, Utbetalningskort/Värdeavi
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Coop Extra Eriksberg
Adress: Kolhamnsgatan 7
417 61 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 23:00
Lördag 07:00 - 23:00 Söndag 07:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk,
Manuell fiskdisk, Posten Brev & paket, ShopExpress,
Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Grebbestad
Adress: Nedre Långgatan 11
457 72 GREBBESTAD
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 20:00
Lördag 08:00 - 20:00 Söndag 08:00 - 20:00
Det här hittar du hos oss: DHL paket, Frimärksombud, 
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Posten
Brev & paket, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Fjällbacka
Adress: Jasminvägen 2
457 40 FJÄLLBACKA
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 20:00
Lördag 09:00 - 20:00 Söndag 10:00 - 20:00
Det här hittar du hos oss: DHL paket, Kontantkort, mobil,
KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Posten Brev & paket,
Systembolagsombud, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud

Coop Konsum Bengtsfors
Adress: Storgatan 9
666 30 BENGTSFORS
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Frimärksombud,
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort,
Posten Brev & paket, Svenska spel – online, Utbetalningskort/
Värdeavi, Butiksbageri

Coop Tanum
Adress: Tanum Shoppingcenter
457 32 TANUMSHEDE
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 12:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Coop Snabbkassa,
Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, 
Frimärksombud, ShopExpress, Svenska spel – online

Coop Strömstad
Adress: Oslovägen 1
452 35 STRÖMSTAD
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, Manuell 
delikatessdisk, Hemtransport, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt 
butik, Lokaltrafikkort, Manuell fiskdisk, Posten Brev & paket,
ShopExpress, Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Extra Stenungsund
Adress: Stenungs Torg
444 30 STENUNGSUND
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Kontantkort, mobil, 
KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk,
Posten Brev & paket, ShopExpress, Svenska spel – online,
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Extra Skövde
Adress: Vipans Gränd 6
541 31 SKÖVDE
Öppettider: Mån-Fre 06:00 - 23:00
Lördag 06:00 - 23:00 Söndag 06:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Svenska spel - online,
Posten Brev & paket, Kontanten

Coop Extra Mariestad
Adress: Storegårdsvägen 26-28
542 35 MARIESTAD
Öppettider: Mån-Fre 06:00 - 23:00
Lördag 06:00 - 23:00 Söndag 06:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Catering,
DHL-paket, Frimärksombud, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt
butik, Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, Svenska spel
– online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Extra Lidköping
Adress: Rörstrandsgatan 5
531 40 LIDKÖPING
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Det här hittar du hos oss: ATG, 
Svenska spel, Eget bageri, ShopExpress, KRAV-märkt butik, 
Utbetalningskort/Värdeavi, Delikatess, Färsk fisk, 
Spelets öppettider: Mån-Fre 08:00 - 20:00 Lör-Sön 09:00 - 17:00

Coop Extra Lysekil
Adress: Ekgatan 1
453 37 LYSEKIL
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 23:00
Lördag 07:00 - 23:00 Söndag 07:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Filmuthyrning,
Frimärksombud, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Posten Brev
& paket, ShopExpress, Svenska Spel - online, Manuell Fiskdisk, 
Manuell Delikatessdisk

Coop Extra Älvängen
Adress: Garverivägen 4
446 37 ÄLVÄNGEN
Öppettider: Mån-Fre 06:00 - 23:00
Lördag 06:00 - 23:00 Söndag 06:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: Svenska spel, Färsk fisk, Eget bageri, 
Lottombud, KRAV-märkt butik, Frimärksombud
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Coop Alingsås
Adress: Kungegårdsgatan 1M
441 57 ALINGSÅS
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Frimärksombud,
Kontantkort, mobil, Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk,
ShopExpress, Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi, 
DHL, Schenker, KRAV-märkt butik

Coop Konsum Ed
Adress: Delesgatan 7
668 31 ED
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, KRAV-märkt
butik, Lokaltrafikkort, Utbetalningskort/Värdeavi, Postombud, 
Lottombud, Schenker paket

Coop Konsum Ljungskile
Adress: Vällebergsvägen
459 30 LJUNGSKILE
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 20:00
Lördag 09:00 - 18:00 Söndag 10:00 - 18:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, Lokaltrafikkort

Coop Konsum Åmål
Adress: Mellanbrogatan 9
662 31 ÅMÅL
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, 
Postombud, Lottombud, Utbetalningsavi/Värdeavi

Coop Konsum Skogslyckan
Adress: Sunnanvindsvägen 10
451 60 UDDEVALLA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 10:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: DHL-paket, Frimärksombud, Lottombud
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket, 
Bussgods, Utbetalningskort/Värdeavi, Lokaltrafikkort

Coop Konsum Mellerud
Adress: Köpmantorget 4
464 31 MELLERUD
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 20:00
Lördag 08:00 - 20:00 Söndag 10:00 - 20:00
Det här hittar du hos oss: Bageri, Frimärksombud, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Rosviksgatan Lysekil
Adress: Rosviksgatan 3
453 30 LYSEKIL
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 21:00
Lördag 07:00 - 21:00 Söndag 07:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort, mobil,
KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Utbetalningskort/Värdeavi, 
Lottombud, Postombud

Coop Kungshamn
Adress: Vägga Backen
456 33 KUNGSHAMN
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 09:00 - 21:00 Söndag 09:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Coop Snabbkassa, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Posten Brev & Paket, Kontanten
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Töreboda
Adress: Kyrkogatan 20
545 30 TÖREBODA
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Lottombud, KRAVmärkt butik, Manuell 
fiskdisk, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Hunnebostrand
Adress: Torggatan 19
456 61 HUNNEBOSTRAND
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Coop Snabbkassa,
DHL paket, Frimärksombud, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt
butik, Lokaltrafikkort, Posten Brev & paket, Svenska spel –
online, Utbetalningskort/Värdeavi, Kemtvätt

Coop Konsum Brastad
Adress: Lysekilsvägen 3
454 31 BRASTAD
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, KRAV-märkt
butik, Lokaltrafikkort, Systembolagsombud, Utbetalningskort/
Värdeavi

Coop Konsum Karlsborg
Adress: Storgatan 64
546 31 KARLSBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Utbetalningskort/Värdeavi
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Coop Konsum Karlstadsvägen
Adress: Karlstadsvägen 23
662 37 ÅMÅL
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 23:00
Lördag 08:00 - 23:00 Söndag 08:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort, mobil, 
KRAV-märkt butik, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud, 
Postombud

Coop Konsum Mustadfors
Adress: Enetsvägen 15
660 10 DALS LÅNGED
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, KRAV-märkt butik,
Posten Brev & paket, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Avenyn
Adress: Kungsportsavenyn 26
411 36 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 23:00
Lördag 08:00 - 23:00 Söndag 08:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Coop Snabbkassa,
KF Sparkassa, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell
delikatessdisk, Manuell fiskdisk, Posten Brev & paket,
Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Åsensbruk
Adress: Storvägen 32
464 40 ÅSENSBRUK
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 18:00
Lördag 09:00 - 15:00 Söndag 10:00 - 15:00
Det här hittar du hos oss: Svenska spel, Posten Brev & paket,
DHL Servicepoint

Coop Mölnlycke
Adress: Gunnar Runfors Gränd 2
435 30 MÖLNLYCKE
Öppettider: Mån-Fre 06:00 - 23:00
Lördag 06:00 - 23:00 Söndag 06:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, DHL,
KRAVmärkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk,
Manuell fiskdisk, Svenska spel – online, Utbetalningskort/
Värdeavi

Coop Konsum Hörngatan
Adress: Hörngatan 14
461 50 TROLLHÄTTAN
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 22:00
Lördag 09:00 - 22:00 Söndag 09:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, KRAV-märkt
butik, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Färgelanda
Adress: Centrumvägen
458 30 FÄRGELANDA
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 09:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Kontantkort, mobil, 
KRAV-märkt butik, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud

Coop Konsum Högsäter
Adress: Genavägen 41
458 70 HÖGSÄTER
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 08:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, Frimärksombud,
Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket, 
Svenska Spel - Online, ATG-ombud, DHL, 
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Sjuntorp
Adress: Trollhättevägen 52
461 77 SJUNTORP
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, DHL paket, 
Frimärksombud, Posten Brev & paket, Svenska Spel - online, 
ATG-ombud

Coop Munkedal
Adress: Strömstadsvägen 3
455 30 MUNKEDAL
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 07:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort, mobil,
KRAV-märkt butik, Lottombud, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Strömslund
Adress: Albertsvägen 77
461 58 TROLLHÄTTAN
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort, mobil, 
KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket, Utbetalningskort/
Värdeavi

Coop Konsum Bäckefors
Adress: Torggatan
668 40 BÄCKEFORS
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 20:00
Lördag 08:00 - 20:00 Söndag 10:00 - 20:00
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, DHL paket, Kontantkort, 
Lottombud, mobil, KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket
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Coop Surte
Adress: Göteborgsv. 68
445 57 SURTE
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 09:00 - 21:00 Söndag 09:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Kontantkort, mobil,
KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Posten Brev & paket,
Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Kungälv
Adress: Strandgatan 77
442 31 KUNGÄLV
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 10:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Fotoautomat, Frimärksombud, 
KF Sparkassa, Kontantkort, mobil, KRAV-märkt butik, 
Lokaltrafikkort, Posten Brev & paket, Utbetalningskort/Värdeavi, 
Lottombud

Coop Dr Bex Gata
Adress: Dr Bex gata 4
413 24 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Skene
Adress: Örbyvägen 1
511 61 SKENE
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 10:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: KRAV-märkt butik, Posten Brev &
paket, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud, Lokaltrafikkort

Coop Nära Malmön
Adress: Strandvägen 38
456 55 BOHUS-MALMÖN
Öppettider: Mån - Fre 09:00 - 18:00
Lördag: 10:00 - 15:00 Söndag 10:00 - 15:00
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, Svenska spel – online, 
Systembolagsombud

Lilla Coop Trätorget
Adress: Trätorget 1
416 79 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Frimärksombud, 
KRAVmärkt butik, Svenska spel – online, Utbetalningskort/
Värdeavi
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Coop Konsum Lundby
Adress: Wieselgrensplatsen 8
417 17 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 10:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, KRAV-märkt butik,
Lokaltrafikkort, Manuell fiskdisk, Manuell delikatessdisk, Posten 
Brev & paket, Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Konsum Landala
Adress: Kapellplatsen 4
400 12 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Coop Snabbkassa,
Frimärksombud, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell
delikatessdisk, Manuell fiskkdisk, Posten Brev & paket,
Svenska spel – online, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Munkebäckstorget
Adress: Munkebäckstorget 1
416 73 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 09:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Manuell delikatessdisk, Manuell
fiskdisk, Posten Brev & paket, Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Käringberget
Adress: Långedragsvägen 134
426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 22:00
Lördag 08:00 - 22:00 Söndag 08:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, KRAV-märkt butik,
Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk, Posten Brev & paket,
Utbetalningskort/Värdeavi, ATG-ombud, Svenska Spel, Schenker

Coop Konsum Friggagatan
Adress: Friggagatan 10A
411 01 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 23:00
Lördag 08:00 - 23:00 Söndag 08:00 - 23:00
Öppettider i förbutik. Mån-Fre 8-20 Lör 8-17 Sön 8-15
Det här hittar du hos oss: ATG, Svenska spel, 
Posten Brev & paket, Västtrafik, KRAV-märkt butik, 
Manuell Fiskdisk, Manuell Delikatessdisk

Coop Konsum Gamlestaden
Adress: Treriksgatan 2
415 01 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:00 - 22:00
Lördag 07:00 - 22:00 Söndag 09:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Bageri, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Lokaltrafikkort, Manuell delikatessdisk,
Manuell fiskdisk, Posten Brev & paket, Svenska spel – online, 
Utbetalningskort/Värdeavi
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Coop Nära Hällekis
Adress: Hönsätersvägen 12
533 74 HÄLLEKIS
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 19:00
Lördag 09:00 - 19:00 Söndag 09:00 - 19:00
Det här hittar du hos oss: Apoteksombud, ATG-ombud,
Frimärksombud, KRAV-märkt butik, Posten Brev & paket,
Schenker Privpak paket, Svenska spel – online, Utbetalningskort/
Värdeavi

Coop Hajom
Adress: Mariehöjd 
511 97 HAJOM
Öppettider: Mån-fre 09:00-19:00
Lördag 09:00-15:00 Söndag 11:00-15:00
Det här hittar du hos oss: Spel & förbutik,
Frimärksombud, Kontantkort, mobil, Paket & service,
Apoteksombud,Schenker Privpak paket,
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Nära Marstrand
Adress: Arvidsvik
440 30 MARSTRAND
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 20:00
Lördag 09:00 - 18:00 Söndag 11:00 - 18:00
Det här hittar du hos oss: Posten Brev & paket, 
Systembolagsombud, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud, 
Frimärksombud, Kontanten

Coop Nära Kyrkbytorget
Adress: Kyrkbytorget 3
418 73 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 09:00 - 21:00
Lördag 09:00 - 21:00 Söndag 10:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Kontantkort,
mobil, KRAV-märkt butik, Utbetalningskort/Värdeavi, 
Postutlämning, Lottombud

Stora Coop Kronhjorten
Adress: Faktorsgatan 10
461 37 TROLLHÄTTAN
Öppettider: Mån-Sön 07:00 - 23:00
Det här hittar du hos oss: ATG-ombud, Catering, 
Coop Snabbkassa, Frimärksombud, Kontantkort mobil, 
Manuell delikatessdisk, Manuell fiskdisk, ShopExpress, 
Utbetalningskort/Värdeavi

Coop Nära Mariagatan
Adress: Mariagatan 12-14
414 71 GÖTEBORG
Öppettider: Mån-Fre 07:30 - 22:00
Lördag 07:30 - 22:00 Söndag 09:00 - 22:00
Det här hittar du hos oss: KRAV-märkt butik,
Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud, Frimärksombud

Coop Nära Gastorp
Adress: G:a Riksvägen 202
437 41 LINDOME
Öppettider: Mån-Fre 08:00 - 21:00
Lördag 08:00 - 21:00 Söndag 10:00 - 21:00
Det här hittar du hos oss: Frimärksombud, Lokaltrafikkort,
Schenker Privpak paket, Utbetalningskort/Värdeavi, Lottombud



Coop Väst
Postadress: Box 780, 451 26 Uddevalla

Besöksadress: Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla
Telefon: 010-747 00 00

coop.se/coopvast
info@coopvast.se

Organisationsnummer: 758500-1006
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