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KONSUM FÄRINGSÖ 

Verksamhetsberättelse 

Kallelse till stämma 
Uppgårdskolans aula, 

Lördagen den 21 april kl 15.00 
Med årets stämmopresent väljer du själv vad du vill ha. 

Välkommen!  



 

 

MYCKET HAR HÄNT UNDER 2011 
Året inleddes med en sänkning av våra priser i 
båda butikerna. 
Prissänkningen har givetvis påverkat försälj-
ningen på sådant sätt att vi har sålt mer produk-
ter till ett lägre pris. Det har medfört att vi inte 
har ökat vår försäljning i kronor däremot har vi 
lyckats sälja för i stor sett samma belopp som 
2010. I realiteten innebär det att vi har ökat vår 
volym. 
 
I början av 2011 så bytte vi ut stora delar av 
våra kylar i båda butikerna. Investeringen har 
medfört att vi har fått modernare utrustning, bra 
för både kunder och vår miljö. Genom att vi på 
flera av diskarna infört dörrar så spar vi både 
energi samtidigt som produkterna ligger i en 
miljö som innebär att de får en jämnare kyla. 
Under hösten genomförde vi även ett byte av 
inredning på vår avdelning för frukt & grönt i 
Stenhamra. 
Förutom att vi fått bättre plats, kan vi nu visa 
produkterna på ett bättre sätt. 
Många medlemmar har uttryckt sin uppskatt-
ning för dessa förändringar. 
 
Inför sommaren utökade vi öppettiderna i båda 
butikerna. Detta är numera våra öppettider: 
Stenhamra måndag- söndag 9-21 
Kungsberga, mån-fre 9-20, lör-sön 9-18 

En annan viktig händelse som infördes redan i 
slutet av 2010 var vår medlemsåterbäring. 
Den har inneburit att många har fått tillbaka 
mycket mer i återbäring som kan ge upp till 5 
procent tillbaka på gjorda inköp. Under 2011 
har vi totalt betalat tillbaka nästa 2,6 miljoner 
kronor till våra Coop medlemmar här på Färing-
sö.  En fantastisk siffra tycker jag. 
Tillsamman har dessa satsningar gjort att vi har 
fått en rejält ökad tillströmning av kunder. 
Under året så ökade vi antalet betalande kunder 
med 28.000 jämfört med 2010. Det lovar gott 
inför kommande år. 
 
Jag vill med dessa rader tacka föreningens med-
lemmar för det år som gått. 
Vill också rikta ett tack till styrelsen samt all 
personal för ett bra arbete och samarbete. 
 
Väl mött på årets stämma 
den 21 april kl. 15 00 
 
Med vänlig hälsning 

 
 
VD, Färingsö Konsumentförening 
 

VD har ordet 
UPP TILL 
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Styrelsen 
Har under året bestått av: 
Stig Marklund, ordförande 
Christina Kahm, vice ordförande 
Henriette Åhman,  
Åsa Hellström,  
Leif Forsberg 
Per Lindblad 
Mari Linnerstam 
Elisabeth Andesson, personalrepresentant 
Jennie Öhman, personalrepresentant 
Anders Sjölinder, adjungerad 
Jeanette Kristiansson Vänehem, adjungerad 
sekreterare fr.o.m. 2011-08-15 
 

Styrelsen har under året hållit tio 
protokollförda styrelsemöten 
 

Revisorer 
Gunilla Jerlinger, av stämman vald revisor 
Lars Eklund, av stämman vald revisor 
Ralph Nicolaisen, av KF revision utsedd revisor 
Lars Lanneborn, av stämman vald suppleant 
 

Representation 
Stig Marklund är förste ersättare vid KF:s före-
ningsstämma och företräder jämte Anders Sjölinder 
föreningen vid de regionala konferenserna 
 

Valberedning 
Per-Einar Stark, sammankallande 
Jeanette Kristiansson Vänehem 
Eric Zachrisson 
 

Valberedningens förslag till 
Konsumstämman 2012 
Ledamöter: 
Veronica Palmgren, nyval (2år) 
Anna Rosenberg, nyval  (2år) 
 

Christina Kahm, omval  (2år) 
Marie Linnerstam, omval (2år) 
 

Kvarstående ledamöter på 1 år är: 
Stig Marklund 
Leif Forsberg 
Per Lindblad 
 

Revisorer: 
Gunilla Jerlinger, omval  (2år) 
 

Kvarstående revisor på 1 år är: 
Lars Eklund 
Revisorssuppleant: 
Lennart Gutå, nyval  (1år) 

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 konsument-
kooperationen i övrigt. 

6. Framläggande av årsredovisningen för      
föreningen. 

7. Framläggande av revisionsberättelsen. 
8. Fastställande av resultat– och balansräkning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens leda-

möter. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för vd. 
11. Disposition av föreningens vinst enligt den 

fastställda balansräkningen. 
12. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjut-

na ärenden. 
13. Motioner. 
14. Bestämmande av arvoden och andra ersätt-

ningar 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. 

Styrelse och dagordning 
UPP TILL 

5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed 
avge följande förvaltningsberättelse för räkenskaps-
året 2011. 
 

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 effektivaste 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 ska-
pa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för 
medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en håll-
bar utveckling för människor och miljö.  
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via 
butiker i Stenhamra och Kungsberga under varumär-
ket Coop Konsum. 
 

Försäljning och volymutveckling 
Föreningens omsättning för året uppgick till 98,2 mil-
joner kronor, vilket är en ökning med 200 000 kronor 
jämfört med 2010. Med beaktande av både en kraftig 
prissänkning samt hänsyn tagen till inflationen så har 
volymökningen varit betydande under året. 
 

Investeringar 
Under 2011 har en del större investeringar genom-
förts. Den största förändring som skett är att vi under 
våren 2011 genomförde byte av kyldiskar i butikerna 
Kungsberga och Stenhamra. Detta byte genomfördes 
under februari och mars 2011. Med denna investering 
har vi fått moderna kylmöbler som ger oss möjlighe-
ter att visa varorna på ett modernt och för miljön bra 
sätt. Vi har även investerat i ny inredning till frukt 
och grönt avdelningen i Stenhamra. Under sommaren 
så förbättrade vi klimat och arbetsmiljön i kassan, 
genom att investera i en kylanläggning. Vi har också 
bytt ut pantmaskinen för tomglas i Kungsberga, den-
na maskin har nu även funktionen med möjlighet att 
skänka pengarna till bistånd. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
Försäljningsintäkten har minskat till följd av lägre 
marginaler som en konsekvens av att vi har sänkt 
våra priser. Under året har personalkostnaderna ökat 
något jämfört med tidigare till följd av ökat uttag av 
personaltimmar. 
Som en följd av framför allt prissänkningen har detta 
inneburit att rörelseresultatet har försämrats jämfört 
med tidigare år. 
 

Övrigt 
Under året har föreningen fortsatt att ha kontakter 
med kommunen angående det planerande särskilda 
boendet i Stenhamra centrum. Detta då det kommer 
att påverka vår verksamhet. 
Den 1 mars gjordes ett byte av lagervärderingsprincip 
där lagret nu värderas till det lägsta av anskaffnings-
värde och nettoförsäljningsvärde. 
Vårt nya program för medlemsåterbäring som inför-
des i slutet av 2010 har inneburit att vi rejält har ökat 
återbäringen till våra medlemmar. Denna nya form av 
återbäring återbetalas varje månad till medlemmarna. 
 

Medlemsnytta. 
− Överskottsfördelning med 1,5 % på gjorda köp i 
    föreningens butiker           =958 tkr 
− Inlösta MedMera premiecheckar på 
    10 % eller 50 kr                             =202  tkr 
− Vår storköpsrabatt 6 %, mån-ons, 
    vid köp över 500 kr                     = 528 tkr 
− ”Nya” medlemsåterbäringen 
    upp till 5%          = 2 599 tkr 
Detta har sammantaget gett 4 287 tkr i lägre priser 
till våra medlemmar.                                      
Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort an-
tal varor varje vecka. 
 

Medlemsinformation  
Antal medlemmar vid årets början          3 586 
Antal tillkomna medlemmar              174 
Antal avgångna medlemmar              - 29 
Dödsbon                                                               - 184   
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut         3 547  
 
 

Årsredovisning 2011 
UPP TILL 

5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 

 

Flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsättning (tkr)  85 673 85 703 83 031 80 711 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 265 2 256 1 965 5 087 
Soliditet  57% 56% 57% 56% 
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Förslag till disposition 
till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
balanserade vinstmedel exklusive fri dispositionsfond           72 343 
årets vinst                                                                                     112 208 
kronor                          184 551 
      
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att  
vinstmedlen disponeras så att 
 
till reservfonden avsätts                                              6 000 
till dispositionsfonden avsätts                    178 551 
kronor                           184 551 

Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 
        
Belopp i kronor       
        
Nettoomsättning   85 673 267 85 702 572 
Kostnad för sålda varor   -65 075 485 -63 223 588 
Bruttoresultat 1 20 597 782 22 478 984 
        
Försäljningskostnader 2 -19 204 355 -19 234 965 
Administrationskostnader   -2 171 637 -2 051 239 
Övriga rörelseintäkter        930 886      940 487 
Rörelseresultat   152 676 2 133 267 
        
Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 

3 
128 790 124 635 

Ränteintäkter   90 980 66 264 
Räntekostnader och liknande resultatposter       -107 669      -68 630 
Resultat efter finansiella poster   264 777 2 255 536 
        
Bokslutsdispositioner:       
Avsättning till periodiseringsfond   -41 773 -300 592 
Avskrivning utöver plan inventarier   -77 837 -51 941 
Aktuell skatt    -32 959   -237 168 
ÅRETS RESULTAT    112 208  1 665 835 
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Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 
        
Tillgångar       
Belopp i kronor       
        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
        
Materiella anläggningstillgångar       
Byggnader och mark 4 8 719 306 9 175 899 
Inventarier, verktyg och installationer 5   3 596 335   2 823 321 
Summa materiella anläggningstillgångar   12 315 641 11 999 220 
        
Finansiella anläggningstillgångar       
Insatser KF   2 661 657 2 575 797 
Långfristiga värdepappersinnehav   3 725 724 3 725 724 
Summa finansiella anläggningstillgångar     6 387 381   6 301 521 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   18 703 022 18 300 741 
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
        
Varulager   3 401 505 3 248 324 
        
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   190 114 132 159 
Aktuella skattefordringar   650 766 440 959 
Övriga fordringar 6 4 863 190 6 847 229 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        19 940    216 158 
Summa kortfristiga fordringar   5 724 010 7 636 505 
        
Kassa          92 557        92 557 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     9 218 072 10 977 386 
SUMMA TILLGÅNGAR   27 921 094 29 278 127 
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Balansräkning  Not 2011-12-31 2010-12-31  
    

    
Eget kapital, avsättningar och skulder       
Eget kapital 7     
        
Bundet eget kapital       
Medlemsinsatser   1 203 693 1 198 940 
Reservfond   3 457 106 3 373 807 
Summa bundet eget kapital   4 660 799 4 572 747 
        
Fritt eget kapital       
Dispositionsfond   9 010 155 8 338 560 
Balanserad vinst   72 343 46 701 
Årets resultat        112 208   1 665 835 
Summa fritt eget kapital     9 194 706 10 051 096 
SUMMA EGET KAPITAL   13 855 505 14 623 843 
        
Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond   1 835 801 1 794 028 
Avskrivningar utöver plan inventarier      892 039    814 202 
Summa obeskattade reserver   2 727 840 2 608 230 
        
Avsättningar 8 0 201 900 
        
Långfristiga skulder       
Medlemsinlåningar   4 780 449 4 777 644 
Summa långfristiga skulder   4 780 449 4 777 644 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder   4 173 273 4 340 297 
Övriga kortfristiga skulder   337 698 387 480 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9   2 046 329   2 338 733 
Summa kortfristiga skulder     6 557 300   7 066 510 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   27 921 094 29 278 127 
        
Ställda säkerheter   Inga Inga 
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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  2011 2010 
Medelantalet anställda     
Kvinnor 21 20 
Män 10 10 
Summa 31 30 
   
Löner och andra ersättningar     
Styrelse och VD 878 532 742 892 
Övriga anställda 9 808 066 9 445 079 
      
Summa 10 686 598 10 187 971 
      
Sociala kostnader     
Sociala kostnader totalt 3 615 059 3 185 945 
Varav pensionskostnader för styrelse och VD 264 024 0 
Varav pensionskostnader för övriga anställda 427 537 461 842 
      
Pensioner     
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens 
tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2011 översteg pensionsskulden med 642 tkr (613 tkr).     

Not 2 Anställda och löner 
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Noter 
 

Not 1 Tilläggsupplysningar 
 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 
Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar har skett enligt plan och baseras på till-
gångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 
      
     Antal år 
Datautrustning         3 
Maskiner och inventarier        7 
Byggnader        33 
Markanläggning       20 
 
Planenliga avskrivningar redovisas under rubriken försäljningskostnader, årets avskrivningar uppgår till 
1 537 740 kronor (f.å 1 292 855kr).  
 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Inkurans risker har 
därvid beaktats. 
 
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. 
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  2011  2010  
Könsfördelning inom företagets ledning     
Styrelse:     
Kvinnor (antal) 6 5 
Män (antal) 3 3 
      
Övriga ledande befattningshavare, inkl VD     
Kvinnor (antal) 2 2 
Män (antal) 3 4 

Utdelning på medlemsinsatser i KF 128 790 124 635 
Övriga utdelningar - 30 764 
Summa 128 790 155 399 

Ingående anskaffningsvärden 14 117 617 14 117 617 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 117 617 14 117 617 
      
Ingående avskrivningar -4 941 718 -4 485 125 
Årets avskrivningar -456 593 -456 593 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 398 311 -4 941 718 
      
Utgående redovisat värde 8 719 306 9 175 899 

Inventarier, verktyg och installationer     
Ingående anskaffningsvärden 5 675 300 7 416 275 
Inköp 1 854 161 71 286 
Försäljningar / utrangeringar -300 665 -1 812 261 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 228 796 5 675 300 
      
Ingående avskrivningar -2 851 978 -3 827 977 
Försäljningar / utrangeringar 300 665 1 812 261 
Årets avskrivningar -1 081 147 -836 262 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 632 460 -2 851 978 
Utgående redovisat värde 3 596 336 2 823 322 

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

Not 4 Byggnader och mark 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
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  2011 2010 
      
Bankmedel som ingår i KF:s avräkningssystem kontokuranten 4 862 875 6 847 229 
övrigt           315                - 
Summa 4 863 190 6 847 229 

  Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa 

Enligt balansräkning 2010-12-31 1 198 940 3 373 806 10 051 096 14 623 842 
Förändring av medlemsinsatser 4 753 - - 4 753 
Utdelning - - -885 299 -885 299 
Avsättning till reservfonden - 83 300 -83 300 - 
Årets resultat                 -                 -     112 208      112 208 
Eget kapital 2011-12-31 1 203 693 3 457 106 9 194 705 13 855 504 

  2011  2010 
Avsättning för MedMera premie             - 201 900 
Summa 0 201 900 

  2011-12-31 2010-12-31 
Upplupna löner och semesterlöner 1 174 000 1 201 000 
Upplupna sociala avgifter 642 614 662 733 
Övrigt     229 715     475 000 
Summa 2 046 329 2 338 733 

Not 6 Övriga kortfristiga fordringar 

Not 7 Förändring av eget kapital 

Not 8 Avsättningar 

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Stenhamra den 5 mars 2012 
 
Stig Marklund   Christina Kahm    Henriette Åman 
styrelsens ordförande  
 
Leif Forsberg       Per Lindblad    Åsa Hellström 
 
Marie Linnerstam  Elisabeth Andersson   Jennie Öhman  
           arbetstagarrepresentant  arbetstagarrepresentant  
 
Anders Sjölinder 
verkställande direktör  
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Till föreningsstämman i Färingsö Konsumentförening, 
ekonomisk förening, org.nr 715200-0668   

Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för Färingsö Konsu-
mentförening, ek. för. för år 2011 (räkenskapsåret 
2011-01-01 – 2011-12-31).  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.   

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid den-
na riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redo-
visningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande före-
ningens vinst eller förlust samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Färingsö Konsu-
mentförening, ek. för. för år 2011 (räkenskapsåret 
2011-01-01 – 2011-12-31). 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekono-
miska föreningar.  

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av 
vår revision.  

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.  

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i före-
ningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-
dig mot föreningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska före-
ningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Stenhamra den 6 mars 2012 

 
Gunilla Jerlinger                      Lars Eklund 

    av föreningsstämman valda revisorer 
 

Ralph Nicolaisen  
        av KF Revision utsedd revisor 
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KOOPERATIONENS ÅR 
Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) är ett begrepp som 
funnits länge men som idag 
är mycket mer uppmärksam-
mat än förr. Idag förväntar 
sig allt fler kunder och an-
ställda att företag ska ta stort 
ansvar i samhället och inte 
bara generera vinst och säkra 
jobben för sina anställda . 
Detta samhällsansvar kallas 
ofta för CSR även på svens-
ka, men ofta är ett mer relevant begrepp 
samhällsansvar eller socialt ansvar. Jag anser att 
detta ämne är mycket intressant och ligger i tiden. 
 
Coop är ett svenskt kooperativt detaljhandelsföre-
tag med ursprung redan från 1850-talet. Koopera-
tiva Förbundet (KF) är ett förbund för landets 42 
konsumentföreningar med över 3 miljoner med-
lemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern 
med dagligvaror som kärnverksamhet. 
 
Det sociala ansvaret är något som Coop och KF 
har arbetat med sen starten och värderingar såsom 
att ta hänsyn till medlemmars och medarbetares 
åsikter, visa omtanke för miljö och natur, och 
andra etiska frågor är något som Coop och KF 
ständigt anstränger sig i för att utveckla. Företa-
gets verksamhetsidé är  
således ”att skapa ekonomisk nytta och samtidigt 
göra det möjligt för medlemmarna att i sin kon-
sumtion bidra till en hållbar utveckling för män-
niskor och miljö”. 
 
År 2012 är av FN utsett 
till Kooperationens år i 
syfte att öka kunskapen 
om den kooperativa före-
tagsformen. I motivering-
en lyfter FN bland annat 
fram de kooperativa före-
tagens förmåga att bidra 
till minskad fattigdom, ökad sysselsättning och 
social integration. Under Kooperationens år ska 
även styrkan i den kooperativa affärsmodellen 
lyftas, som ett alternativt sätt att göra affärer och 
främja socioekonomisk utveckling. 

Läser man t ex Coops hemsida anger man att de 
arbetar för en långsiktigt hållbar konsumtion. Vil-
ket innebär att de värnar om människors och djurs 
hälsa och att de inte i onödan försvagar och för-
brukar naturens resurser. Enligt Coops webbplats 
har Coop, Sveriges största ekologiska sortiment, 
även ute i Europa står de sig bra och har även där 
ett av de största miljömärkta sortimenten. Detta 
har man lyckats med tack vare ett mångårigt arbe-
te i frågan. Enligt Coops hemsida, så är målet att: 
”som konsumentkooperativt företag, visa omsorg 
om miljö, hälsa, säkerhet, och etikfrågor. Vårt 
uppdrag är att leverera ekonomiska, ekologiska 
och sociala mervärden till våra medlemmar och 
kunder”. 
 
Som medlem i Färingsö konsumentförening är du 
ägare. Det är inte bara vinsterna som vårt koope-
rativa, idédrivna företag generar utan även rätten 
att genom din röst påverka vad och hur förening-
en bedriver sin verksamhet. Ett kooperativt idé-
drivet ägande är en öppen form av ägande som 
ger alla medlemmar chansen att påverka verksam-
heten – inte bara tycka till om den. 
 
Färingsö Konsumentförening är ett kooperativt 
idé- och vinstdrivet företag. Utifrån sin professio-
nella filosofi om långsiktighet skapar vi ekono-
miska värden åt dig och alla andra som är med-
lemmar i Färingsö Konsumentförening.  
Som Kooperativt idédrivet företag finns inte bara 
vi till för våra kunder  - vi är själva våra egna 
kunder. Med andra ord investerar du i dig själv 
och påverkar investeringen genom din röst och 
ditt engagemang i verksamheten, tillsammans 
med alla medlemmar. 
 
Vi ses och hörs på förenings-
stämman den 21 april kl. 15.00 
 
Med vänlig hälsning 
Stig Marklund 
Ordförande i Färingsö Konsumentförening 

Ordföranden har ordet 
UPP TILL 

5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 
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Förslagen om detaljplan för centrala Stenhamra 
Det har väl knappast undgått någon att Ekerö 
kommun genom stadsarkitektkontoret arbetar med 
en detaljplan för centrala Stenhamra. Planens syf-
te är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett 
särskilt boende med 64 platser, samt i anslutning 
till detta möjliggöra för behovet av mellanboende 
för äldre. 
Färingsö Konsumentförening äger fastigheten 
Stockby 3:19 d v s huvuddelen av mark enligt det 
aktuella förslaget till detaljplan. Fastigheten utgör 
kvartersmark för handel och större delen av den 
mark som utgör torgplats enligt förslaget. Kom-
munen äger fastigheten Stockby 1:298, 4:50,4:131 
och 2:6. Dessa utgör endast en del av kvarters-
mark för bostads- och centrumverksamhet, samt 
allmän platsmark för torgplats, lokalgata och 
parkmark.   

Det planförslag som kommunen presenterade 
2009 och 2010 hade vi svårt att acceptera. Vi 
framförde därför invändningar mot att föreningen 
tvingas överlåta de markområden som enligt de-
taljplan utgör allmän platsmark (lokalgata, gång/
cykel -väg, park och natur) till Ekerö kommun. 
Det redovisade förslaget beaktade inte förenings 
behov. Tvärtom utgick planeringen från en torg-
bildning och väg dragning på förenings mark. De-
taljhandelns verksamhet skulle därmed äventyras.  
Efter flera kontakter med tjänstemän i ärendet har 
i princip samma förslag kommunicerats utan att 
beakta konsumentföreningens behov av ut- och 
infarter, kundparkeringar, parkering i närzon,  
varutransporter, nivåskillnader och andra delar för 
verksamheten viktiga aspekter.  
I samband med allmänna samrådsmöten 2009 och 

2010 påpekade vi behovet av ett särskilt boende i 
Stenhamra är synnerligen angeläget och att bygg-
nationen inte får försenas p.g.a. prestige och brist 
på lyhördhet. Ett dröjsmål som i stor utsträckning 
skulle drabba många av föreningens egna med-
lemmar. Vi uttryckte vår förhoppning att stads-
kontoret skulle beakta våra behov så att en kon-
struktiv lösning kan komma till stånd. Vi möttes 
av en kompakt tystnad.  
Vår frustration var stor och vi meddelade kommu-
nen att i de fall planeringsförslaget skulle genom-
föras såg sig Färingsö konsumentförening nödsa-
kad att ta rättshjälp i ärendet. 
Vi lät även utarbeta ett särskilt förslag till lösning 
som du kan se på vår hemsida 
www.konsumfaringso.com 
I början av år 2012 upptogs förhandlingar med 
kommunens tjänstemän. Till dessa förhandlingar 
representerades Ekerö kommun av nyanställd ex-
ploateringschef och planarkitekt. Glädjande fick 
ärendet en helt ny inriktning och föreningens be-
hov diskuterades på ett konstruktivt sätt. Vårt för-
slag med en ny vägsträckning delvis över f.d. ICA 
tomten accepterades dock inte av kommunen. 
Återigen arbetade vi fram ett nytt förslag som tog 
hänsyn till de nya förutsättningarna. Vårt nya för-
slag kommer vi att presentera på stämman. Det är 
vår förhoppning att förslaget kan accepteras av 
Ekerö kommun. 
 
Stig Marklund 

Stenhamra centrum 
UPP TILL 

5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 
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Hänt i föreningen 2011 

UPP TILL 

5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 

 

De nya energieffektiva och miljövänliga kyldiskarna kom 
på plats i början av året. I samband med bytet  utökades 
kylytan och sortimentet rejält på våra färskvaror. 
Nedan Joakim Nordqvist, butikschef i Kungsberga. 

I Kungsberga butiken investerades det i en ny pantauto-
mat för glasflaskor. Den nya automaten har en bistånds-
knapp, så att man kan skänka sin pant till Kooperation 
utan gränser och VI-skogen 

Under året har en hel del satsningar gjorts för att förbättra 
det yttre miljön utanför Stenhamra butiken. Till exempel  
blomlådor, planteringar och fasadbelysning. 

Anette Larsson, Stenhamras ansvarige för frukt & grönt, 
framför de nya fruktborden, med bättre funktionalitet och 
utrymme. 
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5% 
TILLBAKA 

PÅ ALLT DU 
HANDLAR 
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Box 82, 179 03 STENHAMRA 
www.konsumfaringso.com 


