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Verksamhetsberättelse

VD-BYTE. 2010 gick i vd-bytets tecken för Konsum Färingsö. Den 1 september tillträdde Anders Sjölinder som
vd. Eric ”Zacke” Zachrisson som gick i pension efter lång och trogen tjänst i mars 2011, blev vice vd under sitt sista
halvår. Stig Marklund fortsatte sitt ordförandeuppdrag.

Kallelse till stämma
Uppgårdskolans aula,
lördagen den 16 april kl 15.00
Årets stämmopresent kan du frottera dig i.

Välkommen!

Ordföranden har ordet
Godare och bättre mat
Vi som bor i Ekerö kommun blir som alla
andra svenskar allt mera matintresserade.
Nya kokböcker publiceras dagligen och
TV-kockarna trängs i rutan. Diskussionerna
om var maten kommer ifrån, om den är
närproducerad och hur den har framställts är
viktiga för många av oss. Inte minst gäller
det alla som arbetar med djuruppfödning
och kötthantering. De har anledning att
granska sin verksamhet. Det är positivt att
intresset för hur maten produceras ökar. En
konsekvens är att allt färre accepterar oetisk
djurhantering.
Jag tycker det finns goda exempel på hur
man kan utöva sin makt över maten. De
som visar vad ett långsiktigt ansvarstagande
innebär för de ekologiska sortimentet, är
COOP. Av kedjorna kommer de oftast ut
som etta i undersökningar om trovärdighet
när det gäller miljöarbetet. De tre löften
COOP har gett till oss medlemmar är:
Ekonomisk nytta - priser i nivå med lokala
konkurrenter, attraktiva medlemspriser och
marknadens bästa återbäringsprogram.
Matglädje och inspiration - ständig sortimentsutveckling, löpande butiksförbättringar och ett bra bemötande.
Ekologisk/hållbar nytta - att behålla ställningen som ledande inom ekologiska och
lokalt producerade varor, hållbar varuförsörjning och butiksdrift.

Nästan hälften av oss svenskar, 48 procent,
är oroade över maten. Det är vad en matrapport från You Govs som heter ”Innehållet i
våra livsmedel” påstår. Om man äter nyttig
mat så oroar man sig mer än andra. Kvinnor
oroar sig mer än män. Speciellt oroar vi oss
för tillsatserna i livsmedlen. Hela 24 procent
gör det. Det är en oro som tilltar.

”Jag tycker att det finns
goda exempel på hur
man kan utöva sin makt
över maten”
Men visst är vi bortskämda. Allt ska finnas i
ett växande utbud. Fundera ett ögonblick på
vad som fanns i mjölkdisken för tio, femton
år sedan och jämför detta med explosionen
av yoghurtsmaker, baristamjölk och hälsoprodukter. Färdiglagat och halvfabrikat bekräftar statistiken att fler bor i singelhushåll
och att nästan alla har bråttom vid spisen.
Jag gillar inte den här utvecklingen, det är
för sött, för fett och för kaloririkt , trots alla
larmrapporter och kampanjer. Nu är det så
att varken jag eller någon annan enskild
Ekeröbo har all makt över produktionen på
Konsumhyllan. Distributörerna styr i hög
grad vad som ska finnas i sortimentet och på
hyllan.
Deras intressen går inte alltid i hand med
den utveckling som vi vill ha. Branschens
företrädare uttalar sig ofta att en förbät-

Anders Sjölinder

Ålder: 52 år.
Familj: Frun Karin, sönerna Max och Felix samt tvillingarna Axel och
Tilda.
Bor: I veckorna ovanpå Konsum Kungsberga och under helgerna i
Sundsvall.
Gör: Vd för Konsum Färingsö och butikschef för Konsum Stenhamra.
Intressen: Snickeri på fritidshuset, fiske och friluftsliv. Plockar gärna
svamp på hösten.
Kuriosa: Har bott och arbetat i Madrid. ”Det är en häftig stad, Europas
högst belägna huvudstad, 700 meter över havet”.
Motto: ”Det går inte att leva på gamla segrar”.
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tring är på gång och att matetik är viktig.
Men avståndet från ord till handling verkar
synnerligen lång. Det krävs mer än att bara
ha en hylla med ekologiska produkter. Det
räcker inte att flytta undan flaskvattnet så
länge debatten pågår.
Min önskan och vision är att den gamla kooperationen kan återuppstå i ny skepnad.
Förr gick konsumenterna ihop mot den ekonomiska girigheten. De närdes av en dröm
om eget inflytande över sina dagligvaror.

Stig Marklund
Ordförande i Färingsö konsumentförening

Med arbetsglädjen i grunden
Stormarknadschef på Konsum i Härnösand, administrativ
chef på IKEA och affärsområdeschef på Konsum Nord.
Handeln har varit den gemensamma nämnaren för Anders
Sjölinders tidigare uppdrag.
– Detaljhandeln fascinerar mig. Man kan inte vila på gamla
lagrar. Är du inte bra i butiken så byter kunden, det är snabb
feedback. Det gäller att vara bäst - varje dag, säger han.
Nu är det att vara bäst i vd-rollen på Konsum Färingsö och
på butikschefsjobbet på Konsum Stenhamra som gäller.
Målsättningen är att Konsum ska fortsätta vara det självklara
valet för Färingsöborna. Det handlar om att vara lyhörd för
vad som händer på marknaden och göra en lokal anpassning
av utbudet utifrån kundens önskemål. Anders tror också på
butiken som ett ställe där kunden inte bara ska kunna hitta
sina varor, han eller hon ska också trivas under den tid som
spenderas i butiken. En bra kundkontakt och en fräsch butik
är nyckeln till detta, menar han. Arbetsglädjen driver honom
att göra bra ifrån sig.
– Man måste tycka att det är roligt att jobba. Tycker man
inte det blir det inget bra.
Hur ser konsumentföreningen ut om fem år?
– Då har vi fler kunder och har passerat en omsättning på
100 miljoner, ett resultat som kan trygga fortlevnad och
investeringar. Vi har fortfarande en närhet till kunden, en
fördel med en liten förening. Kunden ska kunna påverka.

Styrelse och dagordning
Styrelsen

Dagordning

har under året bestått av:
Stig Marklund, ordförande
Christina Kahm, vice ordförande
Henriette Åman, sekreterare
Åsa Hellström, vice sekreterare
Leif Forsberg
Per Lindblad
Erik Thunström (till och med den 15 augusti 2010)
Birgitta Strömberg, personalrepresentant
Jennie Öhman, personalrepresentant
Marie Linnerstam, adjungerande från och med
den 26 oktober
Eric Zachrisson, adjungerande
Anders Sjölinder, adjungerande från och med
den 1 september

1. Val av ordförande, sekreterare och två
protokolljusterare tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig
ordning
4. Fastställande av dagordning
5. Information om verksamhet, ekonomi och
framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen
7. Framläggande av revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fråga om ansvarsfrihet för vd
11. Disposition av föreningens vinst enligt den
fastställda balansräkningen
12. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna
ärenden
13. Motioner
14. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar
till de förtroendevalda i föreningen
15. Fastställande av antal 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

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda
sammanträden.

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

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

Valberedningens förslag
till Konsumstämman 2011
Ledamöter:
Stig Marklund, omval (2 år)
Leif Forsberg, omval (2 år)
Per Lindblad, omval (2 år)
Marie Linnerstam, nyval (1 år)
Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Christina Kahm
Åsa Hellström
Henriette Åman
Revisorer:
Lars Eklund, omval (2 år)
Kvarstående revisor på 1 år är:
Gunilla Jerlinger
Revisorssuppleant:
Lars Lanneborn, omval (1år)

STYRELSE. Bakre raden från vänster: Birgitta Strömberg, Leif Forsberg, Per Lindblad och Eric
Zachrisson. Sittande: Marie Linnerstam, Åsa Hellström, Stig Marklund och Anders Sjölinder.
Frånvarande: Christina Kahm, Henriette Åman och Jennie Öhman.
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Årsredovisning 2010

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 opinionsbildning i frågor som rör konsumtion.
Konsumentkooperationens verksamhetsidé är att
skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till
en hållbar utveckling för människor och miljö.
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror
via butiker i Stenhamra och Kungsberga under varumärket Coop Konsum.
Försäljning och volymutveckling
Föreningens omsättning för året uppgick till 98 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,2
miljoner kronor jämfört med 2009. Volymökning
efter beaktande av inflationen stannade på 0,5 %.
Investeringar
Under 2010 har inga större investeringar genomförts.
Den förändring som skett är att vi under våren
2010 har tagit över spelverksamheten, Svenska spel
och ATG samt pakethanteringen, DHL och
Schenker, från Stenhamrakiosken.
Under hösten inleddes upphandlingen samt planeringen för kyldiskbyte både i Kungsberga- och
Stenhamrabutiken. Detta byte genomfördes sedan i
februari 2011. Med denna investering har vi
fått moderna kylmöbler som ger oss möjligheten att
visa varorna på ett modernt och för miljön bra sätt.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet
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Intäkts- och kostnadsutveckling
Försäljningsintäkten har minskat till följd av lägre
marginaler. Genom övertagandet av spel- och
pakethantering har övriga rörelseintäkter förbättrats
med 0,4 mkr, vilket i sin tur medfört ökade personalkostnader. Årets kostnader för reparationer och
underhåll av fastigheter är lägre än föregående år.
Detta sammantaget gör att rörelseresultatet förbättrats.
Övrigt
Under året har föreningen ägnat tid och resurser åt
att lämna yttrande på det planerande särskilda
boendet för Stenhamra centrum då det kommer att
påverka vår verksamhet. Den 1 december infördes
Medlemsåterbäring som ersätter det tidigare premieprogrammet och är en modern form av återbäring
som ger våra medlemmar upp till 5% återbäring på
gjorda inköp under månaden. Utbetalningen sker
påföljande månad i reda pengar.
Medlemsnytta
- Överskottsfördelning med 2,0 % på
gjorda köp i föreningens butiker
- Inlösta MedMera premiecheckar
på 10 % eller 50 kr
- Vår storköpsrabatt 6 %, mån-ons,
vid köp över 500 kr
- ”Nya” medlemsåterbäringen upp till
5% för december månad

= 1 185 tkr
= 1 010 tkr
= 1 420 tkr
=

259 tkr

Detta har sammantaget gett
3 874 tkr
i lägre priser till våra medlemmar. Därutöver tillkommer medlemsförmåner på ett stort antal varor
varje vecka.
Medlemsinformation
Antal medlemmar vid årets början
Antal tillkomna medlemmar
Antal avgångna medlemmar
Dödsbon
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut
2010
85 703
2 256
56%

2009
83 031
1 965
57%

2008
80 711
5 087
56%

3 434
190
-38
-157
3 429
2007
76 768
3 122
51%

Årsredovisning 2010

Förslag till disposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel exklusive fri dispositionsfond
Årets vinst
kronor

46 701
1 665 835
1 712 537

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att:
till reservfonden avsätts
till dispositionsfonden avsätts
överskottsfördelning till medlemmarna 1,5 %
kronor

83 300
671 595
957 642
1 712 537

Resultaträkning 		Not 				2010 				2009
Belopp i kronor
					 1
Nettoomsättning 						
Kostnad för sålda varor 				
Bruttoresultat 						

85 702 572,19 		
-63 223 588,50 		
22 478 983,69 		

83 030 643,50
-60 317 973,44
22 712 670,06

2		
Försäljningskostnader
Administrationskostnader 				
Övriga rörelseintäkter 				
Rörelseresultat 						

-19 234 965,12
-2 051 238,54 		
940 487,31
2 133 267,34 		

-19 240 493,26
-2 261 762,18
497 493,78
1 707 908,40

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 			
3
Ränteintäkter 				
			
Räntekostnader och liknande resultatposter 			
Resultat efter finansiella poster 				

124 635,34 		
66 264,10 		
-68 630,49 		
2 255 536,29 		

243 214,85
102 166,73
-88 072,73
1 965 217,25

Bokslutsdispositoner:
Avsättning till periodiseringsfond 				
Avskrivning utöver plan inventarier 				
Aktuell skatt 							

-300 592,00 		
-51 941,00
-237 168,00

-139 663,00
-189 330,00
-110 194,00

ÅRETS RESULTAT 						

1 665 835,29

1 526 030,25
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Balansräkning 					

Not 		

2010-12-31 		

2009-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 					
4 		
Inventarier, verktyg och installationer 		
5 		
Summa materiella anläggningstillgångar 			

9 175 899,00 		
2 823 321,00 		
11 999 220,00

9 632 492,00
3 588 297,00
13 220 789,00

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser KF 								
2 575 797,09 		
Långfristiga värdepappersinnehav 					 3 725 723,46 		
Summa finansiella anläggningstillgångar 				
6 301 520,55 		
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 		
18 300 740,55

2 492 706,86
3 725 723,46
6 218 430,32
19 439 219,32

Tillgångar
Belopp i kronor

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

6

Varulager 								 3 248 324,00 		

3 176 194,00

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 							
Aktuella skattefordringar 						
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
Summa kortfristiga fordringar 					

132 159,00 		
440 959,00
216 158,26
789 276,26

214 092,00
321 421,00
628 636,23
1 164 149,23

Kassa och bank
							 6 939 785,90 		
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 		
10 977 386,16
SUMMA TILLGÅNGAR 					
29 278 126,71

3 769 940,44
8 110 283,67
27 549 502,99
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Balansräkning 					

Not 		

2010-12-31 		

2009-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 						
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Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 						
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Dispositionsfond 							
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan inventarier
Summa obeskattade reserver
Avsättningar

1 192 870,72
3 297 306,51
4 490 177,23

8 338 560,00 		
46 701,46
1 665 835,29
10 051 096,75
14 623 843,48

8 013 809,00
106 920,73
1 526 030,25
9 646 759,98
14 136 937,21

1 794 028,00
814 202,00
2 608 230,00

1 493 436,00
762 261,00
2 255 697,00

201 900,00

308 956,00

4 777 643,25
4 777 643,25

4 641 639,48
4 641 639,48

4 340 296,90
387 480,08
2 338 733,00
7 066 509,98
29 278 126,71

3 956 292,30
479 768,00
1 770 213,00
6 206 273,30
27 549 502,99
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Långfristiga skulder
Medlemsinlåningar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 198 940,22
3 373 806,51
4 572 746,73

9

Ställda säkerheter 								

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Årsredovisning 2010
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
tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
				 Antal år
Maskiner och inventarier
7
Byggnader
33
Markanläggning
20
Planenliga avskrivningar redovisas under rubriken försäljningskostnader, årets avskrivningar uppgår
till 1 292 855 kronor (f.å 1 428 411).
Varulagret är kollektivt värderat till anskaffningsvärde med beaktande av tre procents inkurans.
Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Not 2 Anställda och löner
										 2010
Medelantalet anställda
Kvinnor 									
20
Män
10
Summa
30
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD/föreningsledare 					
Övriga anställda
Summa 							
Sociala kostnader
Sociala kostnader totalt
Varav pensionskostnader för övriga anställda

2009
20
9
29

742 892,00
9 445 079,00
10 187 971,00

573 840,00
9 001 905,00
9 575 745,00

3 185 945,00
461 842,00

3 050 622,00
479 973,00

Pensioner
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens
tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2010 översteg pensionsskulden med 613 tkr (583 tkr).
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i % av sammanlagda ordinarie arbetstid
Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

%
%

2010
2,84
-

2009
3,50
3,24

Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder
Sjukfrånvaro kvinnor %
Sjukfrånvaro män %
Anställda, 29 år eller yngre %
Anställda, 30-49 år %
Anställda, 50 år eller äldre %

%
%
%
%
%

3,44
1,69
2,47
3,07
3,25

4,03
2,21
3,29
2,25
10,02

Könsfördelning inom företagets ledning
Styrelse:
Kvinnor (antal)
Män (antal)

5
3

4
4

Övriga ledande befattningshavare, inkl VD
Kvinnor (antal)
Män (antal)

2
4

4
3

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelning på medlemsinsatser i KF
Övriga utdelningar
Summa

2010
124 635,00
30 764,00
155 399,00

2009
120 615,00
122 600,00
243 215,00

2010

2009

14 117 617,00
14 117 617,00
-4 485 125,00
-456 593,00
-4 941 718,00

10 009 617,00
4 108 000,00
14 117 617,00
-4 078 542,00
-406 583,00
-4 485 125,00

9 175 899,00

9 632 492,00

Not 4 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2010

2009

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 416 275,00
71 286,00
-1 812 261,00
5 675 300,00

5 262 629,00
2 797 683,00
-644 037,00
7 416 275,00

Ingående avskrivningar
Försäljningar / utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-3 827 977,00
1 812 261,00
-836 262,00
-2 851 978,00
2 823 322,00

-3 450 186,00
644 036,00
-1 021 828,00
-3 827 978,00
3 588 297,00

2010-12-31
121 000,00
95 158,26
216 158,26

2009-12-31
154 000,00
474 636,23
628 636,23

Reservfond Fritt eget kapital
3 297 306
9 646 760

Summa
14 136 937
6 069
-1 184 999

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Återbäringens momsvärde
Övrigt
Summa
Not 7 Förändring av eget kapital
Enligt balansräkning 2009-12-31
Förändring av medlemsinsatser
Utdelning
Avsättning till reservfonden
Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31

Medlemsinsatser
1 192 871
6 069

76 500
1 198 940

3 373 806

-1 184 999
-76 500
1 665 835
10 051 096

1 665 835
14 623 842

Not 8 Avsättningar
Avsättning för Medmera premie
Summa

2010
201 900,00
201 900,00

2009
308 956,00
308 956,00

2010-12-31
1 201 000,00
662 733,00
475 000,00
2 338 733,00

2009-12-31
1 094 000,00
601 213,00
75 000,00
1 770 213,00

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övrigt
Summa
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Stenhamra 1 mars 2011
Stig Marklund
styrelsens ordförande

Christina Kahm

Henriette Åman

Leif Forsberg

Per Lindblad

Åsa Hellström

Birgitta Strömberg
arbetstagarrepresentant

Jennie Öhman
arbetstagarrepresentant

Anders Sjölinder
verkställande direktör
REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening organisationsnummer 715200-0688

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen
i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen
eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stenhamra den 2 mars 2011
Gunilla Jerlinger
Lars Eklund
av föreningsstämman valda revisorer
Ralph Nicolaisen
av KF Revision utsedd revisor
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Tack Zacke

En engagerad bigamist sätter p
Det sägs att slumpen i själva verket inte är någon
tillfällighet. Och det är nog de flesta beredda att hålla
med om när de får höra att Eric ”Zacke” Zachrissons
37-åriga engagemang i Konsum Färingsö faktiskt
började just som av en slump.
1974 hade den då 27-årige Zacke arbetat tre år på Konsum
Bollmora i Tyresö och kände att det var dags för nya
utmaningar. Med utbildning från Stockholms stads Yrkesoch handelsskola respektive KF:s Vår Gård och erfarenhet
från jobb på såväl Ströms livs på Götgatan och varuhuset
PUB vid Hötorget var det naturligt att söka sig vidare i
branschen. Att hitta nya utmaningar var inga problem för
dalslänningen som kom till Stockholm 1963.
– Platsjournalen var som en telefonkatalog på den tiden,
berättar Zacke, som sökte det utannonserade jobbet som
butikschef i Konsum Stenhamra.
Att fortsätta arbeta inom konsumentkooperationen, med
målsättningen att skapa nytta för medlemmarna, kändes rätt.
Zacke fick jobbet och familjen Zachrisson, det vill säga
Zacke och hans fru Margot med sonen Patrik i magen
och tvååriga dottern Petra, flyttade från Brandbergen till
Strandvägen 9 i Stenhamra. Plötsligt hamnade jobbet inpå
knuten.
– Ja, det går ju inte att skylla på tunnelbanans gröna linje för
att man inte dyker upp på jobbet, utbrister Zacke som alltid
tilltalats av Stenhamras idyll i kombination med närheten till
Stockholm.
Och huset och tomten, förstås.
– Vi har aldrig haft planer på att byta eller göra
bostadskarriär. Vi trivs väldigt bra i vår lilla stuga, berättar
Zacke som 1976 blev tillförordnad föreningschef, som det
hette på den tiden, för att tre år senare få fullt ansvar för hela
verksamheten.
Den geografiska närheten till jobbet är närmast symbolisk
för Zackes relation till Konsum Färingsö. Att kalla
engagemanget starkt är närmast en underdrift - Konsum har
blivit en livsstil.
– Jobbet är mycket. För mig är Stenhamra Konsum. Och
Konsum, ja det är väl jag, erkänner han.
Under åren som gått har han funnits till förfogande för
verksamheten - dygnet runt. Här har vi mannen som under
många år traskade upp själv till butiken när inbrottslarmet
gick på natten och alltid funnits till för personal och kunder.
Zacke har sett närheten som en fördel i jobbet och för
Konsum.
– Jag har blivit en offentlig person, en ambassadör för
föreningen. Alla vet vem som ansvarar och kan ta frågan
direkt med mig. Här har man inte fått ducka för något!
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DÅ. Zacke utanför ett blåvitt Konsum Stenhamra i början av det
glada 80-talet.

Medarbetarna och kundkretsen påtalar just Zackes
tillgänglighet som något som löpt som en röd och
trygghetsskapande tråd genom verksamheten.
Zacke erkänner att han skulle kunna anklagas för bigami, att
vara gift med både Konsum Färingsö och Margot.
– Och troligtvis i den ordningen. Vet du förresten vad
straffet för bigami är? Två svärmödrar, säger han och drar
på smilbanden.
Där kom det, ett av många typiska Zacke-skämt. Han blir
lite allvarligare och säger att engagemanget givetvis inte
varit möjligt utan bra stöd och uppoffring från familjen.
Den annalkande pensionen innebär givetvis mer familjetid
och möjlighet att kunna ta dagen som den kommer.
– Det känns bra. Jag vet inte hur det kommer att kännas den
dag jag inte kommer att ha rollen på Konsum och träffa alla
kollegor och kunder, men tror varken att jag kommer att bli
sysslo- eller rastlös, säger Zacke.
Det har nu hunnit bli 37 år med Konsum Färingsö, en tid
som Zacke ger kunderna äran för.
– Det är underbara och lojala kunder som har gett mig
förtroende som har gjort att det har varit roligt att fortsätta
här. Duktiga medarbetare har också bidragit, deras och
kundernas stöd.
Arbetets spännande och inspirerande karaktär har
också alstrat energin som kanaliserats i envis- och
målmedvetenhet.
– Och det är ju en förutsättning för att nå framgång!
Under åren som gått har butiken i Stenhamra expanderat

Tack Zacke

efter 37 år med Konsum Färingsö
från ursprungliga 800 till 1200 kvadratmeter.
Kungsbergabutiken har utökat sina 250 kvadrat till 500.
Zacke har varit med om att förvandla de lokala butikernas
existens i en positiv bemärkelse.
– När jag kom hit fanns vi bara här, det skulle kunderna
vara nöjda med. Hade mjölken tagit slut när kunderna kom
efter jobbet var det bra, då blev det inget svinn. Man måste
lyssna på kunden, de ska kunna lita på att vi har varorna
hela dagen. Det man lärde sig på PUB – ”Sinne för service”
håller fortfarande, säger Zacke.

Verksamhetens lokala prägel har verkligen gett möjlighet att
kunna påverka, något som gör att Zacke nu lämnar över två
moderna butiker och en förening med en stark balansräkning
i Anders Sjölinders regi.
Vi kan nog alla vara överens om att det må ha varit slumpen
som förde Zacke till Konsum, men att det var en väldigt
meningsfull slump. Rätt man hamnade helt enkelt på rätt
plats. Så, tack slumpen och framförallt – tack Zacke!

NU: Efter 37 år med Konsum Färingsö bromsar den man som närmast personifierat Konsum på ön in och tackar kunder och medarbetare för det
förtroende och stöd som möjliggjort den långa resan. Nu trampar Zacke vidare mot nya äventyr, bortom vd-ansvaret och Konsum Färingsö.

Hur har åren med Zacke varit?

Stig Marklund,
ordförande.

Kjell Eriksson,
driftssamordnare.

Birgitta Strömberg,
personalrepresentant.

Gunn Ljuhs Bergqvist,
medlem.

Kjell Nilsson,
medlem.

– Det har varit väldigt
fina år. Zacke har varit
en duktig vd och en
god kamrat. Dessutom
är han en mycket god
personkännare.

– De har varit mycket
bra. Zacke har alltid
funnits här och stöttat,
han har varit Konsum
Färingsö. Han har varit
en bra chef och kollega,
en rättfram person som
man har förtroende för.

– Zacke har varit
en bra ledare med
mycket erfarenhet. Han
har alltid månat om
personalen och man
har alltid kunnat gå till
honom om det varit
något.

– Jag har bara gott att
säga. Zacke har varit
mycket tillmötesgående
i vår kontakt. Här
upplever man inte
de som jobbar som
butiksanställda, det är
folk man känner.

– De har varit bra.
Zacke har alltid funnits
här om man skulle behöva klaga eller föreslå
något. Men det har
aldrig behövts, det har
fungerat väldigt bra.
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Butiken
Satsning på medlemmarna och Konsum Färingsö
En miljövänlig energiförbrukning och ett bredare och djupare sortiment, det är resultatet av Konsum
Färingsös senaste kyldisksinvestering. Med denna satsning skapas förutsättningar för både kunder
och personal att möta framtiden på ett modernt och effektivt sätt.
Inte mindre än 43 meter kyldisk - 36,5
meter i Stenhamrabutiken och 6,5 meter i
Kungsbergabutiken – har installerats. Dessutom
har energibesparande och temperaturbevarande
dörrar monterats, i Stenhamra på 46 procent av
de nya diskarna och i Kungsberga på samtliga
nytillkomna diskar. Dörrarna har inte bara positiva
effekter på elanvändning och disktemperatur temperaturen utanför kyldiskarna gynnas också.
Den blir både högre och jämnare än tidigare.

Kyldiskarna skapar med andra ord en bättre
butiksmiljö, både inuti och utanför diskarna.
Konsum Färingsö har tagit beslut att investera två
och en halv miljon kronor i kyldiskar under 2010
och installationerna slutfördes i februari i år. Detta
är endast en av många satsningar på medlemmarna
och Konsum Färingsö, kärnan i tanken med
medlemsnytta.

VÄLKOMMEN TILL

MEDLEMSPUNKTEN
Mycket i Medlemspunkten
I Medlemspunkten kan du dra ditt MedMera-kort och se dina
medlemserbjudanden i butiken. Medlemspunkten bjuder även på
middagstips om inspirationen lyser med sin frånvaro. Sist men
inte minst – här kan du också se hur det står till med medlemsåterbäringen. För dig som vill ha saker svart på vitt är det möjligt
att skriva ut såväl erbjudanden som recept.
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Medlemsnytta
Ju mer du handlar, desto mer får du tillbaka
Hos Konsum Färingsö finns nu storköpsrabatten på 6 procent vid köp över 800 kronor (gäller måndag till onsdag) och
medlemsåterbäringen på upp till 5 procent. En nyhet är att återbäringen samlas i pengar istället för poäng och sätts in
på Coop MedMera-kortet varje månad. Ju mer du handlar på Coop under en månad, desto högre procentsats får du
tillbaka:
1 % om du handlar för mindre än 2000 kr.
2 % om du handlar för 2000 kr eller mer.
3 % om du handlar för 3000 kr eller mer.

Kom ihåg
att dra
ditt Kort!

4 % om du handlar för 4000 kr eller mer.
150x70 mm_kassadekal.indd 1
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Om du dessutom betalar med ditt Coop MedMera-kort eller Coop MedMera Visa när du handlar på Coop får du
ytterligare en procent på återbäringen.

Medlemsåterbäring - varje månad

Familjen Smedin-Fors

Familjen Larsson-Liljebäck

Per, Lowe, Marcus och Linda Smedin-Fors drar
MedMera-kortet för att se hur det står till med
återbäringen. De handlar för cirka 7 500 kronor i
månaden hos Konsum Färingsö, andra Coop-butiker
och Coop MedMera Partners, något som gör att de i
början av varje månad får tillbaks cirka 300 kronor,
direkt in på kontot. Genom att betala med MedMerakortet får de tillbaks en procent extra, 75 kronor.
Återbäringen blir på ett år så mycket som 4 500
kronor.

Även Gunnel Liljebäck och Roland Larsson kollar
återbäringssaldot. De handlar för cirka 8 000 kronor i
månaden - hos Konsum Färingsö, andra Coop-butiker
och Coop MedMera Partners. I början av varje månad.
får de därför tillbaks cirka 400 kronor. Liksom familjen
Smedin-Fors betalar de med MedMera-kortet, något
som genererar ytterligare en procent - på 8 000 kronor
är det 80 kronor. På ett år blir det inte mindre än 4 800
kronor i återbäring för Gunnel och Roland.
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