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   Norrorts samgående
med Stockholm

Efter det har den formella fusionsprocessen inletts. I skrivande stund har 
Bolagsverket registrerat vår ansökan om tillstånd att verkställa fusionen. 
Det som nu händer är att Bolagsverket genom Post- och Inrikes Tidningar 
möjliggör för våra borgenärer att lämna synpunkter på fusionen. Om ingen 
av borgenärerna motsätter sig den kommer Bolagsverket att ge oss tillstånd att 
verksställa fusionen. Det sker sedan genom en registrering i föreningsregistret. 
Det är troligt att det kommer att ske i oktober/november i år.

 Vår samverkan mellan föreningarna har i praktiken redan inletts. Vår 
ordförande Catharina Andersson är adjungerad till Konsumentföreningen 
Stockholms styrelse. Tillsammans diskuterar de båda föreningsstyrelserna 
kring hur den medlemsdemokratiska organisationen ska formas för att ge-
mensamt bygga en stark och medlemsdriven konsumentkooperativ förening 
för hela Stor-Stockholm. I avvaktan på den fortsätter våra medlemsråd i 
Norrort att bedriva sin butiksanknutna verksamhet. Vår föreningsstyrelse 
kommer efter att fusionen är genomförd utgöra en referensgrupp under år 
2014 till föreningsstyrelsen i den samlade föreningen.

 Vårt kontor på Optimusvägen 21 i Upplands Väsby kommer att avvecklas 
när fusionen är genomförd. Samtliga anställda i den nya föreningen kom-
mer att från den 16 september flytta till nya lokaler på Jakobsbergsgatan 
22 i Stockholm. 
 För dig som medlem kommer medlems kortet MedMera och återbärings-
systemet att fungera som tidigare. I stället för vår medlemstidning Coop Med-
lem Norrort kommer ni dock att få medlemstidningen Medlem Stockholm. 

 Har du frågor eller funderingar kring fusionen och den kommande verk-
samheten? Skicka oss gärna ett mejl på: 
norrort@coop.se eller kontakta föreningskontoret på telefon 08-590 797 50.

Kjell Johansson
föreningschef

På vår föreningsstämma i maj beslutades enhälligt att godkänna 
styrelsens förslag till samgående mellan oss i Coop Medlem 
Norrort och Konsumentföre ningen Stockholm. 
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Höstens Matglädje 
i Konsumhuset
Nu presenterar vi höstens matlagningsträffar med Matmästare Sander 
Johansson. Platsen är som tidigare vårt utbildningskök i Konsumhuset på 
Optimusvägen 21 i Upplands Väsby.

För samtliga tillfällen gäller att vi startar kl 
17.30 och är färdiga ca 22.00.
(Utom korvlördagen som pågår mellan 
kl. 10 – 15).

 I priset ingår allt. Förstklassiga råvaror 
som Sander väljer ut och passande dryck 
till de olika maträtterna. Recept och dip-
lom. Till det en trevlig samvaro med de 
andra deltagarna både när vi gemensamt 
tillagar de olika rätterna och givetvis när 
vi avnjuter det vi åstadkommit!
 
Vi tar emot 20 personer per tillfälle 
och det är först till kvarn som gäller. 
Det innebär ett samtal till Eva på 
telefon: 08-590 797 51 eller ett mail 
till: eva.magnusson@coop.se

 Din anmälan vill vi ha minst två veckor 
före respektive tillfälle. Anmälan regist-
reras först när du satt in pengar på vårt 
konto.

Välkommen under hösten!

Vi erbjuder följande fem matlagningskvällar:

Skaldjur

Vilt

Hängmörat

Gör din egen korv
Pris/person

500 kr

Pris/person

500 kr

Onsdagen den 16 oktober 
Hösten inleds med västkustens alla läckra 
skaldjur. Vi lär oss klassiker och nya spän-
nande rätter med skaldjur. Serverar skal-
djur i sitt eget skal med passande såser och 
tillbehör samt avslutar 
givetvis med 
god dessert!

Onsdagen den 30 oktober 
Denna kväll öppnar vi skogarnas och 
sjöarnas skafferi. Vad vi tillreder är inte 
klart men det kan bli rätter av vildsvin, 
rådjur, älg, hjort, ripa, röding, tranberg 
eller havtorn.
Till detta serveras 
kraftfulla viner.

Onsdagen den 13 november 
Denna kväll kommer vi att vidga våra 
vyer ordentligt. Att laga och äta kött som 
mörats länge är en fröjd för gommen. Ofta 
är det hängmörade svårt att komma över 
men en ny trend är 
på väg som ger 
oss mer av denna 
vara.

Lördagen den 30 november 
Sander kommer att lära oss att göra 
korv från grunden. Nu när julen står 
för dörren så skulle det väl vara en 
fröjd att ställa egentillverkade korvar på 
julbordet. Vi maler, kryddar, blandar 
och stoppar. Dina korvar tar du med 
dig hem och bjuder dina vänner på.  
Denna dag håller på mellan kl 10 – 15 och 
bjuder på något lättare tilltugg.

Nobelfesten

Pris/person

600 kr

Tisdagen den 10 december 
I Stockholms stadshus firas pristagarna 
med en fest. I Konsumhuset vill vi inte 
vara sämre här blir det också fest. Denna 
kväll tillagar vi Nobelmeny från tidigare 
års fester. Från vår storbilds-TV visar vi 
festligheten i Stadshuset och skålar med 
pristagarna. 
Så borsta av ”stassen” och var med om 
en galakväll.

Pris/person

500 kr

Dessutom en alldeles speciell korvlördag!

Pris/person

600 kr
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Nya butikschefer
i Norrort

Seminarier och
föräldrakurs med

Fairtrade Fokus 2013

Med ökad kunskap om föräldraska-
pets utmaningar kan vi bygga starka-
re relationer till våra barn och sam-
tidigt hjälpa dem i deras utveckling. 

Mentors seminarier och kurser ger dig som 
är förälder verktyg att hantera vardagen. 
Som en av Mentors generalpartner kan vi 
erbjuda dig som är medlem kostnadsfria 
seminarier och kurser.

Vill inte! – Seminarium för 
småbarnsföräldrar
Att vara småbarnsförälder kan vara en 
prövning. Hur gör du för att sätta gränser 
på ett kärleksfullt sätt? Du får inspiration, 
styrka och verktyg för att utvecklas som 
förälder. 
Föreläsare är Anna Feuk, utbildad coach 
och föräldrakursledare.

Medlemserbjudande: Kostnadsfritt semi-
narium för dig som är medlem. Ingen föran-
mälan. Visa ditt MedMera-kort vid entrén. 
Tid: Torsdagen den 12 september 
kl 18.00 – 19.30.
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
Mer info: www.mentor.se 
I samarbete med ABF.

Föräldrakurs
Mentors föräldrakurs lägger fokus på att 
stärka dig i föräldrarollen. Du får verktyg 
som ökar din förmåga att bygga goda och 
stabila relationer med dina barn. Kursen 
riktar sig till dig med barn i skolålder. 

Medlemserbjudande: Kursen är kost-
nadsfri och är öppen för dig som är 
medlem.
Tid: Fem tillfällen varannan vecka 
kl 18.30 – 20.30, med start under vecka 
41 (oktober).
Plats: Välj mellan Stockholm, Huddinge 
och Upplands Väsby.
Mer info: 
www.konsumentforeningenstockholm.se 
Läs mer om Mentor på: www.mentor.se

Monireh Vandi är ny butikschef på 
Coop Nära Barkarby.
Från 1 juli har Coop Nära Barkarby ny 
butikschef. Monireh Vandi heter hon och 
är en sprudlande glad kvinna som kommer 
att sätta Coop Nära Barkarby på kartan 
när det gäller bästa kundmötet.
 Monireh startar som anställd butikschef 
för att gå över till att bli egen företagare 
från 1 oktober är det tänkt. Innan hon 
kom till Barkarby har hon hunnit med 
att jobba i butik i 13 år. Närmast kommer 
hon från Coop Forum Täby och innan 
dess var Monireh på Axfood/Hemköp i 
Upplands Väsby. Hon har givetvis utbil-
dats sig inom Coop med både utveck-
lingsgruppen och Bra chefer i bagaget är 
Monireh bra rustad för sitt uppdrag som 
butikschef och företagare på Coop Nära 
Barkarby. Monireh bor i Norrorts verk-
samhetsområde med sin familj, närmare 
bestämt i Upplands Väsby. 
 Vi i Norrort önskar Monireh varmt 
välkommen och önskar henne lycka till!!

Mellan den 7–20 oktober är det, för 
sjunde året i rad, dags för Fairtrade 
Sveriges årliga kampanj Fairtrade 
Fokus. Den 17 oktober kommer 
årets största Fairtradefika att ske.

Under den första veckan så kommer också 
kaffebönder från Dominikanska Republi-
ken på besök. 
 – Syftet med kampanjen är att förmå 
så många som möjligt att köpa Fairtrade-
märkta produkter och på detta sätt skapa 
förutsättningar för odlare och anställda i 
utvecklingsländer att förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor. Här kan du och jag 
som konsumenter och medborgare verkli-
gen göra skillnad om vi vill ha en hållbar 
utveckling i världen, säger Johan Thidell 
ordförande i Fairtrade Sverige.

Fredrick Svedjebäck är ny butikschef 
på Coop Extra i Jakobsberg.
Fredrick har stor erfarenhet av detaljhan-
deln. Han har ett förflutet från de stora 
aktörerna inom livsmedelsbranschen, Ica, 
Vivo/Axfood och Coop. Hans första hel-
tidsarbete var på Ica Viksjö. Kommunen 
Järfälla känner Fredrick väl till. Han har 
förutom sitt arbete på Ica Viksjö också 
varit ansvarig för Micro bildelar i Barkarby 
samt att Fredrick spelat ishockey i JHC 
(Järfälla hockey).
 Närmast kommer Fredrick från Coop 
Extra i Rotebro där han varit färskvaru-
chef i 3 år.
 Fredrick började på Coop Extra i Ja-
kobsberg efter midsommar och kommer 
känna in butiken och personalen under 
sommaren för att till hösten fortsätta satsa 
på den fina färskvarubutik som Coop 
Extra i Jakobsberg är. Dessutom lovar 
Fredrick att göra sitt bästa för att vi med-
lemmar och ägare ska känna att vi handlar 
i vår egen butik som självklart ska vara det 
bästa alternativet i Järfälla kommun.
 Vi i Norrort hälsar Fredrick varmt 
välkommen till oss i Norrort!

– Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-
märkta produkter att välja ur, t.ex. kaffe, 
te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, 
bananer och annan färskt frukt, juice/läsk, 
ris, quinoa, glass, socker, kryddor, nötter, 
snacks/godis och honung. Dessutom går 
det att köpa Fairtrade-märkt vin, blommor, 
bollar, och produkter som innehåller Fair-
trade-certifierad bomull, fortsätter Johan. 

Fairtrade i korthet
• Odlare och anställda får förbättrade 
 ekonomiska villkor 
• Fairtrade-premier till investeringar i 
 lokalsamhälle och verksamhet 
• Barnarbete och diskriminering motverkas 
• Demokratin och organisationsrätten främjas 
• Miljöhänsyn och ekologisk 
 produktion främjas 

Mer om kampanjen kan du snart läsa på 
www.fairtrade.se
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Höstmarknad på Bro Glasbruk

SÖNDAG 1 SEPTEMBER KL 10 –16
EKOSTIGEN • SKANSENTÅGET • ÄNGLAMARKSLANDET • AKTIVITETER FÖR 

BARNEN • HALVA PRISET PÅ KARUSELLER • MEDLEMSRABATTER • TIPSPROMENAD

FRITT INTRÄDE FÖR MEDLEMMAR.
Upp till två vuxna och fyra barn per MedMera-kort.

Läs mer på: konsumentforeningenstockholm.se

PÅ SOLLIDENSCENEN KL 13:

TOBBE TROLLKARL • MARKOOLIO • ZARA LARSSON 
BRÖDERNA LINDGREN • MARK LEVENGOOD

UTDELNING AV ÄNGLAMARKSPRISET 2013

Kör E18 mot Bro, sväng av och kör väg 269 mot 
Sigtuna. Efter 2,5 km syns Glasbruket på vänster sida.

www.broglasbruk.se

• Glasblåsarna visar hur man blåser glas.
• Bonden Elin Rydberg säljer lammskinn. 
• Lokala mathantverkare säljer ekologiskt och närproducerat. 
• Coop Forum säljer Änglamarks frukt & grönt.
• Änglamarksutställning.
• Gratis guidade bussturer till Högbytorps 
 kretsloppsanläggning.

Du kan köpa ekologisk morotskaka, kaffe och te.
Visa ditt Coop MedMera-kort så bjuder vi på en bit morotskaka.

Programtider på www.coop.se/norrort eller www.broglasbruk.se

Söndagen den 29 september kl. 11–15

10% rabatt 

i butiken om du visar ditt 

Coop MedMera-kort 

(Gäller inte fyndvaror)


