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Se, hvad du var
en del af i 2012
Nye afrikanske varer, digitale
køkkenskoler og massevis af
grønne forbrugerideer

Medlemmerne er
den røde tråd i Coop
Som medlem er du medejer
af Coop. Læs, hvad det betyder
for dig, i vores årsmagasin

En god historie fra

Afrika

PÅ rejse med
MEDLEMMER
 æs hvad de oplevede, og
L
hvordan de giver videre til dig

Følg farsen
til butikken
Det er ikke nemt at udvikle en
grøntsagsfars. Se, hvordan
en forbrugers idé blev til
virkelighed og havnede i
køledisken i Coops butikker

CoopPlus gav for

466

millioner

kroner
i point og rabatter til
medlemmerne i 2012
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Indhold

coops vigtigste
medlem:
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Det sted, hvor du køber mælk og
rugbrød, er faktisk lidt dit, når
du er medlem af Coop. Vi er
1,3 million medlemmer.
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Fordi du var medlem

i 2012...

...kunne du købe dagligvarer i din lokale Coop-butik

for dine optjente Pluspoint i november måned. Det var der mange
medlemmer, der benyttede sig af.
Se mere på side 6

...fik du hver måned

et gratis Samvirke med under
armen nede fra din lokale butik. Hvis ikke du var medlem, kostede
det 39 kroner.
Se mere på side 6

...blev du spurgt om, hvad din gode idé til at mindske
madspild hjemme og i butikkerne var. Det er ikke første gang, vi
spørger medlemmerne om det.
Se mere på side 8

...kunne du tage stilling til, hvad du lægger

i indkøbskurven. Det har de otte frivillige Savannah Storytellers
gjort efter en tur til Afrika.
Se mere på side 16

...var du en del af

en forening med mange frivillige,
der både arbejder for det bæredygtige forbrug og for at gøre deres
butik til den bedste butik i lokalområdet.
Se mere på side 20
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En samlet familie
1866

1907

2013

For mere end 100 år siden
sagde Severin Jørgensen på
FDB’s generalforsamling:
Noget af det mest unikke
ved Coop er de mange
medlemmer. Det var det
også for mere end 150 år
siden, da pastor Hans
Christian Sonne stiftede
den første brugsforening i
Thisted. Medlemmerne var
også dem, som den første
formand, Severin Jørgensen,
altid tænkte på, da han
gjorde det daværende FDB
til en af de største andels
bevægelser i Danmark.
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“Vore 200.000 Medlemmer
er som en samlet Hær, der
gør os uovervindelige. De af
Fællesforeningen anlagte
Fabrikker, erhvervede Ejen
domme og øvrige Ejendele
er ethvert Medlem af en
Brugsforening Medejer af,
og den Andel, hvert Medlem
har i de for Medlemmernes
Midler anskaffede Aktiver,
står i nøje Forhold til ved
kommendes Køb af de Varer,
der rekvireres gennem
Fællesforeningen.”

Nu er vi 1,3 million medlem
mer, der alle er medejere af
Coop. I dag deler vi en del af
vores overskud ud gennem
CoopPlus.

I begyndelsen af 2013 blev FDB og Coop samlet i én familie. Det betyder,
at både forening og forretning nu hedder det samme, nemlig Coop. Du er
stadig medejer, når du er medlem af Coop. Se her, hvad du er en del af.

Din del af overskuddet
Som medejer får du selvfølgelig del i overskuddet gennem CoopPlus. Coop har nemlig ingen aktionærer. Så husk at bruge dit
medlemskort, hver gang du handler i Kvickly, SuperBrugsen og
Dagli’Brugsen. Dit gratis Samvirke er også en medlemsfordel.

Det er dine butikker

Coop

Det er i Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen,
du bliver medlem af Coop. Det er også igennem
de butikker, du kan være frivillig. Fakta og Irma
er også en del af Coop-familien.

Du skaber overskud til samfundet
En del af Coops overskud går tilbage til samfundet gennem
forskellige projekter inden for sundhed, klima, miljø og
etisk handel. Så når du handler hos Coop, er du med til
at bakke op om alle projekterne.

Du kan blive frivillig
Fordi Coop er ejet af medlemmerne, kan du både få indflydelse og være frivillig. Du kan blive frivillig medlemsvalgt og
være med til at lave lokale aktiviteter i og omkring din butik.
De medlemsvalgte arbejder især med bæredygtigt forbrug.
Du kan også få indflydelse gennem Coops landsråd
og bestyrelse.
Læs mere om dit
Coop på Coop.dk
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COOP

Et plus fyldt
med fordele
CoopPlus er din del af overskuddet. Fordi Coop ikke
har nogen aktionærer, er det dig som medlem, der får
del i overskuddet. Det gør du gennem de PlusPoint og
medlemstilbud, du får med CoopPlus.

1.
Jo mere du handler,
jo flere point får du.
Sådan finder vi
personlige tilbud til dig
Du får scannet dit kort
ved kassen.
På baggrund af dit indkøb af
dagligvarer udvælger vores systemer,
hvilke af ugens mange PlusTilbud
der matcher dine indkøb bedst.
Du får dine PlusTilbud på mail,
og du kan se dem på butikkens
pristjekker og eventuelt på kædens
app på din telefon.

2.

Vis kortet ved kassen,
hver gang du handler.

3.

Brug dine PlusPoint online og i
medlemsbutikkerne i udvalgte perioder.

43.275

tilmeldte sig CoopPlus i 2012.
Nu er der næsten 1,2 millioner
med i CoopPlus.

Hvad betyder hvad?
Jo mere du handler,
jo flere PlusPoint får du.

PlusTilbud er tilbud kun til dig,
som er medlem af CoopPlus.

PlusDeal er rabatter og
PlusPoint hos vores partnere.
6

”2012 blev året, hvor vi fik finpudset og justeret CoopPlus. I 2013 vil vi have
fokus på, at det skal give endnu mere værdi til alle vores medlemmer.” Annette
Buck, marketing manager for CoopPlus om udviklingen af CoopPlus

”

Fyldte du indkøbskurven
for dine point i 2012?
Igen i november kunne alle medlemmer bruge deres
opsparede PlusPoint til at købe varer i Kvickly, SuperBrugsen
og Dagli’Brugsen. Det var der mange medlemmer, som benyttede sig af. I de to uger, kampagnen varede, blev der handlet
for, hvad der svarer til 94 millioner kroner.

CoopPlus gav for

466
millioner

kroner

værdi i point og rabatter
til medlemmerne i 2012

Samvirke

– en stor medlemsfordel
Mødte du Samvirke på nettet i 2012?
Hver måned i 2012 besøgte omkring
75.000 samvirke.dk for at læse om forbrug,
sundhed, miljø og mad. Det er næsten
dobbelt så mange som i 2011.
Du kan selv læse
med på samvirke.dk

Vidste du
det koster , at…
39 k
at købe Sa roner
m
i Coops bu v irke
tik
hv is ik ke d ker,
u er
medlem?

1.037.000 – det steg
Samvirkes læsertal til i 2012
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Klima&miljø

En forbrugeridé
bliver til virkelighed
Bland 20 procent grøntsager i det hakkede oksekød. Sådan lød
vinderideen i FDB’s Grønne Idépris 2011. Ni måneder efter kom
farsen i køledisken. Vi følger farsens vej fra idé til butik.
Tekst: Astrid S. Andersen

Hakket oksekød tilsat 20 procent
”Det er vigtigt, at den adskiller sig fra
grøntsager. Så enkel var løsningen
oksekødets
sorte bakke, så forbrugeren ikke tager
på dilemmaet om at få danskerne til
grøntsagsfarsen ved en fejl. Den gennemsigtige
at spise mindre kød og dermed gøre
emballage giver kunden en tryghed,
noget godt for klimaet. Ideen kom fra
Kathrine Iversen. Da den skulle føres
fordi man kan vende og dreje bakken og
ud i livet, bad Coop kødproducenundersøge indholdet fra alle vinkler.“
ten Hilton Foods om at udvikle den
mikrobiologiske test i et laboratorium
skellige parametre, blandt andet smag
sunde og miljøvenlige fars.
undersøgte
bakterievækst
for
at
sikre
og udseende. Nogle mente, at grønt”Vi startede helt lavpraktisk på køkken
kødets
friskhed
i
hele
holdbarhedssager og kød ikke hører sammen, og
bordsniveau med en kødhakker og
perioden.
at de synlige grøntsagsstykker i kødet
nogle grøntsager. Vi lavede små
så uappetitlige ud. Det blev diskuTestet
af
folket
teret i produktudviklergruppen, der
Det hakkede oksekød,
Det hakkede oksekød, som nu var
i fællesskab med Coop besluttede,
som nu var tilsat 20 procent tilsat 20 procent gulerødder, squash
at grøntsagerne skulle være synlige.
og
broccoli,
skulle
også
testsmages
Farsen skulle ikke udgive sig for at
gulerødder, squash
af de fremtidige kunder. Cirka 30
være noget, den ikke var. Da hele
og broccoli... forbrugere blev smagsdommere og
holdet var tilfredse med produktet,
skulle
give
farsen
karakter
på
otte
forkom turen til indpakningen.
prøver, hvor vi kiggede på kødets
udseende og testede smagen. Det var
den første grovsortering, hvor vi med
almindelig sund fornuft fandt ud af,
hvilke grøntsager der både smagte
godt og så appetitlige ud i kødet,”
fortæller Robert Nordenhof, der stod
i spidsen for produktudviklingen af
grøntsagsfarsen for Hilton Foods.
De små hjemmelavede kødprøver
viste, at løg og porrer smagte godt,
men gav kødet en grim, brunlig
misfarvning. Kødprøverne skulle
også bestå en holdbarhedstest, hvor
8

Skæv frugt og
grønt på hylderne
I 2012 vandt Michael Lars Olsen
forbrugerprisen i FDB’s Grønne
Idépris 2012 med sit forslag om at bringe de skæve grøntsager
og frugter ind i butikkerne. En tredjedel af al frugt og grønt
bliver pløjet ned i jorden igen, fordi det ikke lever op til krav
om form eller størrelse. Coop er ved at undersøge, hvordan
den idé kan blive til virkelighed i butikkerne.

“Mange ton grøntsager kasseres, allerede inden de kommer ud i butikkerne,
selvom de kasserede rødder er ganske udmærkede bare med en forkert form.”
Michael Lars Olsens idé, der gjorde ham til vinder af FDB’s Grønne Idépris 2012

Sådan gik det farsen
Efter ni måneders produkt
udvikling kom grøntsagsfarsen til verden, og i slutningen
af september landede den i
landets Coop-kølediske.
I den sidste del af 2012

blev der solgt 7000
pakker grøntsagsfars om ugen. Den

”
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første uge af 2013 blev der
solgt 12.000 pakker.

”Det er vigtigt, at den adskiller sig fra
oksekødets sorte bakke, så forbrugeren ikke tager grøntsagsfarsen ved en
fejl. Den gennemsigtige emballage
giver kunden en tryghed, fordi man
kan vende og dreje bakken og under
søge indholdet fra alle vinkler,”
begrunder Robert Nordenhof
emballagevalget.
Grøntsagsfarsen er allerede blevet
godt modtaget af forbrugerne.
”Det er et produkt, der adskiller sig,
så vi må have tålmodighed med, at
forbrugerne køber det, lærer det at
kende og opbygger en tillid til det.
Men det har klart indfriet forventningerne. Når jeg ser farsen i
butikken, tænker jeg, at det er
den eneste reelle nyhed, jeg
har set i flere år. Det er bare
en vildt god idé, som taler
til mange mennesker,” siger
Coops kategorigruppechef for
kød, Esben Meier, og tilføjer:
”Det er ikke sidste gang, at vi
har ført en forbrugers idé ud
i virkeligheden.”

10%

Ca.
Broccoli & Squash

10%

Ca.

Gulerødder

80%

Ca.
Hakket oksekød
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Klima&miljø

Kom med på
den grønne gren
Coop vil udvikle dagligvarehandlen, så det
er let for kunderne at vælge bæredygtigt.

10 ton
Änglamark

Så meget emballage har Coop sparet ved
at ændre indpakningen af Änglamark
opvasketabs i 2012.Coop vil gerne hjælpe

miljøet på vej ved at sælge flere økologiske, miljøvenlige
og allergivenlige produkter. I 2012 rundede Änglamarkserien en milepæl, da mærket for første gang havde en
omsætning på mere end en milliard kroner.

Vidste du, at…
Coop i 2012 fjernede ålen fra sortimentet?
De gjorde vi, fordi ålen er udrydningstruet.
Kig efter MSC-mærket, når du køber fisk,
så ved du, at fiskeriet er bæredygtigt.

Gør en forskel
for regnskoven
i dit lokale
supermarked
I de tropiske regnskove i Honduras findes
nogle af verdens smukkeste og mest værdifulde
træsorter. Sammen med miljøorganisationen
Verdens Skove og et lille træværksted,
Coatlahl, præsenterede
Coop i 2012 tre nye,
smukke FSC-mærkede
produkter – bordskåner,
køkkenrulleholder og spækbræt.
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“Man skal passe på sine madvarer og få dem brugt. Det er spild af gode
varer, hvis vi ikke får dem solgt i Dagli’Brugsen.” Frederik Mathiesen,
Coop-ansat, da han vandt Coopprisen for sin idé til at mindske madspild

Dine rester i dag bliver
til guld i morgen

”

Giv hverdagsmaden et pift, spar penge og gør en stor forskel
for miljøet. Sådan lød det, da restekogebogen ’Rig på rester’
udkom i 2012. I bogen, der har Tina Scheftelowitz som forfatter,
kan du også finde forbrugernes gode resteråd. Bogen er solgt
i mere end 7.000 eksemplarer.

Hold maden frisk
med telefonen
I 2012 blev app’en ‘Holdbarhed’ lanceret.
Den består af over 600 madvarer med information om, hvor længe varen kan holde sig,
og hvordan du opbevarer den. På den
måde bliver det lettere at opbevare
madvarerne rigtigt, så de holder sig
friske i længere tid og ender på
middagsbordet frem for i
skraldespanden.

” Hvis du køber ind om lørdagen,
så gør fredag til en tøm køleskabetdag. De fleste ting i køleskabet kan
komme på panden eller i en gryde.
Prøv dig frem, og bliv overrasket
over smagsoplevelserne.“
Resteråd fra Stine Marie Sørensen,
Sønderborg, i ’Rig på rester’

Du kan finde app’en
på holdbarhedsapp.dk

Grønne
ideer og
lysegrønne
håb
Vil du se, hvem der vandt?
Så gå ind på grønpris.fdb.dk

Det skal være en god forretning at tænke grønt. Det var
omdrejningspunktet for konferencen ’Grøn omstilling og
nye forretningsmuligheder’, som blev holdt i november
2012 sammen med Landbrug & Fødevarer. Emnet tiltrak
både forretningsfolk, forbrugerforeninger og klima- og
energiminister Martin Lidegaard. På konferencen blev de
tre priser i FDB’s Grønne Idépris også uddelt: Forbrugerprisen, Uddannelsesprisen og Innovationsprisen.
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Sundhed

Når teenageren
er køkkenchef
Jacob Johansen går i 8. klasse og er en af de 138.000 elever,
der var i skolekøkkenet i 2012 med GoCook Smagekassen. Han
elsker at lave mad, og han er god til det. Vi gav ham en udfordring:
Han skulle lave en madplan og stå for hele familiens mad i fire
dage. Her er resultatet af at sende en teenager i køkkenet.
Redigeret af Astrid Skov Andersen. Foto: Jacob Johansen og Thomas Hergaard

Jeg kan lide at lave
mad, fordi jeg kan få lov
at bruge min kreativitet.

Om aftensmaden
(nakkekoteletter):
Det er nemt, hurtigt og smager godt.
Mine forældre syntes, at det smagte
godt. De var faktisk lidt overraskede
over, hvor hurtigt det var at lave. Det
tog 40 minutter, og så er der også lidt
rester til at lave biksemad senere
på ugen.

Jeg laver faktisk sjældent madpakke.
Som regel smutter jeg hjem i det
store frikvarter og laver noget. Det er
svært at gøre en madpakke lækker,
fordi det let kan gå i stykker eller
blive koldt. Nogle gange laver jeg
myslibarer til 10-frikvarteret.

Butikkerne bakker op
Det er de lokale butikker, der står for råvarerne
til GoCook Smagekasserne og for udlevering
til skolerne. I 2012 udleverede 565 af Coops
butikker GoCook Smagekasser til hjemkund
skabsundervisningen.
12

Mandag:

- Hjemmelavet
tomatsuppe inc
l. råvarer
- Muffins med
birkes og appe
lsinskal

Tirsdag:

Frilands økologis
ke
nakkekotelet te
r med ovnbagte
rodfrugter
og kartofler +
peberfrugt og
tomathumus,
dilddressing og
pebersauce.

Onsdag: Økologisk hje

brød med diver

mmebagt rugse økologiske ke
rner og maltø l

Torsdag:

Tunsalat med
diverse
salater + hjemm
erørt aioli
- Hjemmebagte
mazarintærter

1.380 skoler modtog
GoCook Smagekasse i 2012

.

“Den er nem og inspirerende at bruge. Når den så samtidig kan bruges på iPad, er det jo lige før, min mand får lyst til at lave mad. Tak.”
Mette Bjerregaard på FDB’s Facebook-side om app’en fra GoCook

GoCook vokser
Jeg laver mad
stort set mad hver dag
Jeg er den derhjemme, der er bedst
til at lave mad. Og så er det en
måde, jeg kan vise mine forældre,
at ”den klarer jeg!” Det er en slags
kærlighedserklæring til mine
forældre.

skoleklasser
deltog i GoCook
i 2012.

Jeg plejer at kigge i køleskabet
for at blive inspireret. Jeg ser
også madprogrammer for at få
inspiration til, hvordan man
kan bruge rester. Jeg smider
stort set aldrig noget ud. Det er
sjovt at pimpe resterne op til en
ny ret dagen efter.
Mine kammerater synes, at
det er fedt, at jeg laver meget
mad. De kan godt lide at spise
det. Jeg prøver at overbevise
dem om, at de ikke skal købe
færdiglavet mad.

GoCook Smagekasser
blev udleveret i 2012.

GoCook er Coops største
projekt på sundhedsområdet.
Formålet er at skabe den første
generation af børn, der er bedre
til at lave mad end deres forældre. Hvert efterår udleverer
GoCook en GoCook Smagekasse med gratis undervisningsmateriale, opskrifter og råvarer
til hjemkundskabsundervisningen i landets folkeskoleklasser.
I 2011 deltog 125.000 elever i
undervisningsforløbet. I 2012
deltog 138.000 elever.

5.743

Det er lidt svært
at lave en madplan

5.743

”

Jeg elsker at bage brød
Hvis jeg ikke har noget at lave, når
jeg kommer hjem fra skole, bager
jeg et brød. Det gør jeg cirka en
gang om ugen.

GoCook er også en digital
kokkeskole for børn og
unge. Tag med i køk-

kenet på gocook.dk
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Sundhed

Tag det sunde
med det søde
At spise sundt skal også være sjovt, og vi skal have
børnene med. Sådan arbejder Coop med sundhed.

Ny nordisk
hverdagsmad #2

16.991

Så mange eksemplarer er der
solgt af kogebogen ‘Nordisk Hverdagsmad.
Spis efter årstiden’, som udkom i 2012.

”Vi er stolte og glade over, at ’Ny Nordisk
Hverdagsmad’ nu findes i over 50.000
danske hjem. Med ’Ny Nordisk Hverdagsmad.
Spis efter årstiden’ følger vi op på
den store interesse for at lave mad af
de råvarer, vi har omkring os“
Arne Astrup efter udgivelsen af ’Ny Nordisk
Hverdagsmad. Spis efter årstiden’, som
Meyers Madhus og Forskningscenter OPUS
på Københavns Universitet udgav i 2012
i samarbejde med FDB.

Hvad spiser du
til morgenmad?
Hvorfor vælger du økologi, og hvem tilberedte din
aftensmad i går? Det er nogle af de spørgsmål, 35.000
danskere igen i 2012 har svaret på til mad-O-meter.
Mad-O-meter bruges til at tage temperaturen på
danskernes holdninger og madvaner.
I databasen er der informationer om
70.000 danskeres mad- og drikkevaner.
Det svarer til en million måltider.
14

Mad i
børnehøjde
Coops store sundhedsinitiativ GoCook
skal gøre det lettere for børn at lave mad derhjemme. Opskriften på det er blandt andet
et website og en app med en digital
kokkeskole kun for børn. I 2012
blev app’en downloadet
40.000 gange, og sitet blev
Du kan selv være
besøgt mere end 75.000 gange. med på gocook.dk

“Jeg tæller ikke kalorier. Jeg ser mere på, hvilken slags mad jeg putter i hovedet. Så
en burger er en sjælden foreteelse og tæller egentlig ikke som mad i mit regnskab.”
Ilse Bjerregaard på FDB’s Facebook-side om at tælle kalorier i fastfood

Coop er blevet
mere grove I 2012 kom der

”

41% flere fuldkornsmærkede varer på Coops hylder
i forhold til 2011. Coop er nemlig med i Fuldkornspartnerskabet,
der har til formål at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

76%
... har ikke gjort noget for at reducere deres
saltforbrug. Det viste en undersøgelse fra Coop
analyse i marts 2012. Coop vil gerne hjælpe for
brugerne ved at minimere saltindholdet i udvalgte
egne varemærker. I 2012 blev Coop medlem af
saltpartnerskabet.

Vidste du, at…
du næsten hver uge kan finde ernæringsmærket Nøglehullet i Kvickly, SuperBrugsen og
Dagli’Brugsens tilbudsaviser? Det er, fordi Coop
arbejder for at gøre nøglehullet kendt i Danmark.
I 2012 vandt Kvickly Fødevarestyrelsens nøglehulskonkurrence for tredje år i træk, samtidig genkender 89 procent af forbrugerne Nøglehulsmærket ifølge en analyse fra Coop Analyse.

Mums!

Over 100.000 danskere besøgte hver måned
i 2012 Viskalspise.dk på web, mobil, tablet
eller via app. Målet om at være det største og
mest indbydende opskriftsunivers i Danmark
er ikke langt væk.

Find selv lækre
opskrifter på
viskalspise.dk
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Etisk handel

Et afrikansk eventyr
fortalt af frivillige
I den sidste måned i 2012 drog otte danskere med FDB til Afrika.
Målet var at skabe opmærksomhed om udvikling gennem handel
og at importere gode historier fra kontinentet.
Tekst: Jonas Bach Foto: Flemming Pless

Det er midt i december, og julehandlen er på det højeste i de danske
butikscentre. Ida Kinch går i stå midt
i det hele. Forvirret og ved siden af sig
selv stopper hun pludselig op, mens
folk omkring hende vælter varer ned
i deres kæmpe vogne og drøner rundt
mellem blendere, dvd’er, legetøj og
sportssko. Det gør hende helt skidt
tilpas. Sådan var det ikke i Afrika,
tænker hun.
Få dage tidligere sad hun i en landsby
i det vestlige Uganda. Sammen med
syv andre frivillige var hun taget med
FDB til Afrika for at finde gode hi-

Ida Kinch vil gerne rykke ved
folks fordomme om Afrika.
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storier om, hvordan vi ved at handle
mere med Afrika kan gøre mere for
udviklingen end ved bare at sende

Et kontinent i bevægelse
At tingene er i gang med at ændre sig
i Afrika, var lige præcis det budskab,
som Coop gerne vil
”Man kan kun ændre danskernes opfattelse af vise og sprede med
Afrika, hvis de får indsigt i den afrikanske
turen til Uganda og
Kenya.
Den spirende
virkelighed. Sagen er, at Afrika er andet og
udvikling fik danskerne
mere end sult og sygdom.“
blandt andet at se under et besøg hos
grøntsagsproducenter i Kenya. Her
bistand. Sammen
kunne de se, hvordan bøndernes samskulle de otte
arbejde med Coop skaber bæredygtig
rejsende uddanudvikling og forbedrede livsgrundlag.
nes til Savannah
Det budskab tager Savannah StorytelStorytellers. En slags
historiefortællere,
der tager de gode
historier fra Afrika
med til Danmark.
»Dernede har de ingen ting overhovedet, men det er forkert at sige,
For Devika Andreasen handler
at de ingenting har. Deres nærvær,
det især om global udvikling.
åbenhjertighed, gæstfrihed og varme
har blæst mig helt af stolen,« skriver
lers med videre, når de i løbet af
Ida Kinch på den Savannah Storyforåret skal holde foredrag for Coops
teller-blog, der er åbnet, efter at de
medlemmer på årsmøder og generalotte storytellers atter er kommet hjem
forsamlinger.
til Danmark. Besøget har ændret
Og der er grund til at gøre op med
hendes syn på Afrika, men i lige så
den gængse forestilling om et afkræfhøj grad hendes syn på den velkendte
tet, udsultet og dovent kontinent.
hverdag herhjemme.
»Man kan kun ændre danskernes opfattelse af Afrika, hvis de får indsigt i

“Vi kan som forbrugere med meget få midler være med til at gøre en forskel.
En forskel, som i den grad betyder meget for mange mennesker i Afrika.”
Jens-Ole Koustrup, frivillig medlemsvalgt i Coop og Savannah Storyteller

”

Populær involvering
af medlemmer
I sommeren 2012 eftersøgte FDB
medlemmer, der havde mod på at se
og fortælle gode historier om Afrika.
Ud af 89 ansøgninger blev fem kvinder
og tre mænd valgt ud til at blive
uddannet til Savannah Storytellers.
Historiefortællerne arbejder frivilligt
og skal først og fremmest rundt med
foredrag på forårets mange årsmøder
og generalforsamlinger. Spørg i
din lokale Kvickly, SuperBrugsen
eller Dagli’Brugsen, hvornår der er
årsmøde eller generalforsamling.
Zakiya Ajmi er forfatterspire og
engageret i udviklingsarbejde.

den afrikanske virkelighed. Sagen er,
at Afrika er andet og mere end sult
og sygdom,« siger Devika Andreasen,
en af de andre deltagere på turen.
Og den opfattelse deler hun med en
anden storyteller:
»Samlet set var de mennesker, vi
mødte, fulde af gåpåmod og håb for
fremtiden. De arbejdede hårdt og
kæmpede virkelig for at nå videre. Jeg
har fået et mere nuanceret billede af,
hvordan man skaber udvikling, og jeg
blev overrasket over, at det bare giver
helt vildt god mening at forene handel
og udviklingsarbejde,« siger Zakiya
Ajmi, der til daglig er kunstner og
arbejdet frivilligt for Røde Kors og
Dansk Flygtningehjælp. Alle oplevelserne og tankerne kunne de pakke i
tasken efter syv dage i Afrika.
Grøn granat
I flyveren på vej hjem er storyteller og
en af bloggerne på Savannah-bloggen,
Maja-Louise Heiberg, smånervøs.
Hun beder til, at hendes taske ikke
eksploderer. Der ligger en gigantisk
avokado i tasken. Så stor, at Maja-

Louise måtte bære den under armen,
da hun fik den af en kvinde i Uganda.
»Så stor en avokado kan umuligt
smage af meget, den er sikkert pumpet op med vand ligesom kyllingekødet i køledisken derhjemme,« tænkte
hun om frugten, der havde groet på
et træ i kvindens baghave. Men med
forvisningen om, at den hurtigt ville
blive spiseklar, pakkede Maja-Louise
den alligevel i tasken og tog den med
nordpå. Hjemvendt kunne hun
konstatere, at intet var eksploderet, og
avokadoen var moden og stor nok til
at mætte i flere dage. Den afrikanske
generøsitet og kvaliteten af deres
fødevarer overraskede Maja-Louise
Heiberg og satte refleksioner i gang.
»Jeg tænker tit på, hvor fantastisk
det ville være, hvis man kunne få det
lækreste fra Uganda til at ligge under
vandsprøjterne i grøntafdelingen
i supermarkedet eller i den lokale
grønthandlers trækasser. Grønne,
gigantiske avokadoer modnet under
den ugandiske sol, fyldt med smag og
uden brune pletter,« skriver hun på
Savannah-bloggen. Og hvis de danske

Maja-Louise Heiberg elsker
at fortælle en god historie.

forbrugeres glæde over de afrikanske
varer fortsætter, som den har gjort,
siden Coop lancerede Savannah i
starten af 2012, så er det måske ikke
en drøm, der er så langt væk.

Læs og snak med
Du kan læse mere om
oplevelserne i Afrika på
blog.handelmedafrika.dk,
hvor flere af deltagerne fra
turen har skrevet rejserepor
tager og overvejelser om
udvikling og handel i Afrika.
Her kan du også selv komme
med dine refleksioner og
kommentarer.
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Etisk handel

Tag en lille del af
Afrika med hjem
For Coop handler etisk handel om at skabe udvikling
gennem handel. Du kan selv være med i butikken.

”De danske forbrugere har taget rigtig godt
imod Savannah. Da vi lancerede Savannah,
havde vi et mål om at omsætte for
40 millioner kroner det første år. Vi omsatte
for 71 millioner i 2012. Samtidig viser
undersøgelser, at 45 procent af forbrugerne
genkender Savannah-mærket, og at
93 procent af alle holdninger til vores
Afrika-initiativ er positive.“
Coops formand Lasse Bolander
om lanceringen af Savannah.

En god smag
Vanilje fra Uganda, mysli med rosiner fra Sydafrika og tørrede bananer
fra Uganda, chokolade fra Ghana og is med afrikanske pekannødder
fra Zimbabwe. Det er nogle af de Savannah-varer, der er blevet
lanceret i Coops butikker i løbet af 2012.
18

68%

... af danskerne kender
Fairtrade-mærket. Coop
satte igen i 2012 fokus på
Fairtrade med flere kampagner i løbet af året.

“Du kommer ingen vegne ved bare at donere penge. Afrikanerne skal have
incitament til at skabe vækst selv.” Rune Ringgaard Jørgensen på FDB’s
Facebook-side om Coops samarbejde med mindre afrikanske producenter

Vidste du, at…

”

landbruget er rygraden i Kenyas økonomi, selvom mindre
end otte procent af jorden anvendes til dyrkning? Kom
bag om Savannah-varerne på handelmedafrika.dk og se,
hvordan dit køb er med til at skabe udvikling i Afrika.

Kom bag om
Savannah-varerne
på handelmedafrika.dk

Din flaskepant kan
skabe udvikling

Coop samarbejder
med NGO’ere
Siden 2010 har du haft mulighed for at donere
hele eller dele af din flaskepant til Red Barnet og
WWF Verdensnaturfonden i Coops butikker.
I 2012 indbragte velgørenhedspanten 6,7 mio.
kr. Fra 2013 går overskuddet fra velgørenhedspanten til CARE og Børns Vilkår.

2

I 2012 samarbejdede Coop med udviklingsorganisationen Care i et udviklingsprojekt
i Kenya. Projektet er et af Coops tre
udviklingsprojekter i Afrika, som skal gøre
små producenter i stand til at levere varer
til Coop. Derfor kunne du fra 2012 finde
grønne bønner, sukkerærter og minimajs
fra Kenya, kakao fra Ghana og oksekød fra
Namibia fra små producenter på hylderne
i Coops butikker.

millioner

Det stod der på checken, som
Coops formand Lasse Bolander
kunne give til Danmarks Indsamling
i februar 2012. Det store beløb havde
alle Coops kunder bidraget til ved
at købe den særlige Danmarks
Indsamlingspose.
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Forening&forretning

Fremtidens supermarked
er allerede åbnet

I Herskind rimer
brugs på borger

Også SuperBrugsen satser på lokalt
engagement og større indkøbsglæde for at holde kunderne i
butikken. Fremover skal der gives
flere penge til at arrangere lokale
aktiviteter, og butikkerne skal være
mere rummelige og lækre. I 2012
startede to butikker op med dette,
og tanken er, at flere SuperBrugser
skal følge efter i 2013.

Tekst: Jonas Bach. Foto: Kåre Viemose

Der er en skole, en
kirke og 665 indbyg
gere i Herskind. Og så
er der Dagli’Brugsen.
Den sørger for, at der
er liv i landsbyen.
Få går ind i Dagli’Brugsen i Herskind
uden at hilse. De kender Katrine bag
kassen, de kender Else, der pusler
rundt med varerne langs hylderne,
20

og de kender Michael Øulee, der
har været brugsuddeler i butikken de
sidste seks og et halvt år. Og de falder
i snak. Nogle køber billetter til en
lokal teaterforestilling, andre bestiller
slagtervarer til byens folkekøkken, og
én småsludrer, mens han køber en
helt særlig pibetobak, som er sat på
hylden for hans skyld. Med under 700
indbyggere i byen er man på fornavn
med sine kunder, og man er nødt til
at være meget mere end en butik.
”Vi konkurrerer på det helt nære.
Vi snakker med kunderne og lader
ikke folk gå, før vi virkelig har prøvet

at løse deres problemer,« siger
Michael Øulee.
I bil er der seks minutter til den
nærmeste Bilka og lige så langt til
en Rema 1000, så selv om Michael
Øulee prøver at matche de vigtigste
discountpriser, skal kunderne få
noget ekstra, hver gang de handler
helt lokalt. Af samme grund iværksatte Coop i 2012 en efteruddannelse af samtlige 375 brugsuddelere
i Dagli’Brugsen. Målet var at gøre
dem til en slags borgmestre i de små
lokalsamfund.
I personalerummet folder besty-

“I en travl hverdag som børnefamilie er det lækkert, at der er åbent om søndagen.
Men jeg har ondt af de butiksansatte, som snart ikke har en ærlig chance for en
weekend mere.” Annika F. Bondehøj på FDB’s Facebook-side om søndagsåbent

relsesformand Lis Weiling en stor
planche ud. På papiret er en liste over
de arrangementer, som brugsen står
for i det kommende år. Den har hun

”

”Jeg har handlet her
i brugsen, siden jeg flyttede
hertil i 1969, og det er
som en stor familie.“
og resten af bestyrelsen lavet på et
udvidet møde for nylig. Ud over de
sædvanlige: fastelavn, forårsfest og
juledag er der også aktiviteter dedi
keret til helt særlige grupper.
Sidste år fik 12 drenge mellem
12 og 15 år mulighed for at tæve
personalet i fodbold på Playstation,
i år er det pigernes tur til en aften
på deres præmisser. For de vinglade
er der vinsmagning med tapas, og
for dagplejerne er der legedag, hvor
der bydes indenfor til lidt forkælelse.

Intet af det kunne lade sig gøre uden
bestyrelsens indsats, siger Michael
Øulee, og for Lis Weiling er det dejligt
at kunne give overskuddet tilbage til
kunderne.
»Jeg har handlet her i brugsen, siden
jeg flyttede hertil i 1969, og det er
som en stor familie. Det er vigtigt at
give noget tilbage, og her er ikke langt
fra tanke til handling,« siger hun.
Lige inden for butiksindgangen
hænger en stor infoskærm. Ingen
skal være i tvivl om, hvad der foregår
i Herskind. Serie 5-kamp på banen
bag skolen, stillegudstjeneste i
Skivholme Kirke og fællesspisning i
forsamlingshuset bliver annonceret,
og brugsen støtter op og samarbejder
med de fleste lokale foreninger.
Oppe ved kassen får Bettinna
Kaalund lov til at sætte en plakat op
for en teaterforestilling, som hun er

med til at lave. Hun er glad for det
arbejde, som brugsen gør for at skabe
liv og opmærksomhed.
»Det tager tit lige fem minutter
længere at handle, fordi jeg snakker

2012 i tal
Dagli’Brugsen har i alt 5.918 med
arbejdere fordelt på 375 butikker
landet over. I løbet af 2012 blev 8
butikker lukket, men lige så mange
nye åbnet. I alt steg omsætningen
med 19 millioner kroner i 2012.

med nogen her, og hvis ikke den var
her, ville byen dø hen,« siger hun med
et smil.

Ingen kære lukkelov

Med ophævelsen af lukkeloven i 2012 blev det en
større udfordring at holde liv i små dagligvarebutikker i landets mindste byer. I Herskind er der 13
dagligvareforretninger inden for en radius af fem
kilometer. Halvdelen af dem er discountbutikker.
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Forretning

En skøn forening
Netop som det sidste blad i kalenderen for 2012 var vendt, blev der
truffet en historisk beslutning i FDB.
Foreningen FDB og forretningen
Coop er blevet samlet under ét navn,
Coop. Det er en beslutning, jeg er
meget glad for. Vi er ejet af vores
medlemmer. Det er noget af det
unikke ved Coop, og det vil vi gerne
tydeliggøre. De flere end 1,2 million
danskere, som er medlem hos os,
får andet og mere end gode varer til
konkurrencedygtige priser. De får
også kontante fordele igennem
CoopPlus og medindflydelse
på en virksomhed, der
tager ansvarligheds
arbejdet alvorligt.

merne i vores produktudvikling
gennem Den Grønne Idépris. Det
betyder helt konkret, at forbrugerne
nu kan finde varer i butikkerne som
grøntsagsfars og cykeltasker, der
er udviklet efter medlemmernes
ideer. Vi har i 2012 også spurgt en
masse medlemmer, hvad de synes
om fordelsprogrammet CoopPlus.
Mange var rigtig godt tilfredse, men
der er altid plads til forbedring og
udvikling. Det er noget af det, vi
arbejder videre på i 2013. Vi har også
sendt otte medlemmer til Afrika, så
de med troværdighed og engagement
kan fortælle andre medlemmer de
gode historier om, hvordan man kan
gøre en forskel for afrikanerne ved
at handle mere med dem. Jeg er stolt
over, at vores Afrika-satsning Savannah er blevet så godt modtaget af
forbrugerne i 2012.

”Foreningen FDB og
forretningen Coop er
Der er ingen tvivl om,
blevet samlet under ét navn, at 2012 også har været
år at drive buCoop. Det er en beslutning, tikkeret i.hårdt
Danskerne bruger
ikke lige så mange penge på
jeg er meget glad for.“
dagligvarer som tidligere. Derfor
Vi har brugt 2012
på forme forening
og forretning, så de
sammen bliver en
endnu bedre for
retning for medlemmerne. Vi har
inddraget medlem-

har det været et år, hvor Coop har
haft fokus på omkostninger og nye
måder at effektivisere på. Det vil vi
fortsætte med at gøre i 2013. Ikke
bare for at tjene flere penge, men
fordi den arv, vi forvalter, er medlemmernes.

Lasse Bolander,
formand for Coop
Lasse Bolander
22

“Forening og forretning er lagt sammen igen. Det er jo fantastisk godt. Meningen er
jo, at vi skal lægge vægt på den kooperative tanke og medejerskabet.” Jean Thierry,
medlem af Coops landsråd for København, om FDB og Coops sammenlægning

Coop er
din forretning

”

Coop skal være det bedste og mest ansvarlige sted at
handle. Se, hvordan det gik med forretningen i 2012.

38%

Så stor var Coops
markedsandel i 2012
Det gør Coop
til Danmarks største
dagligvarevirksomhed.

228 mio.

Det blev Coops overskud i 2012.
Det er mindre end sidste år,
hvilket især skyldes den
økonomiske krise.

382mio.

Coop på festival
På årets Roskilde Festival åbnede
Kvickly for femte år i træk en dagligvarebutik. Det var igen en stor succes
både på profilering og omsætning.

En lidt billigere
Dagli’Brugsen
Ved årsskiftet sænkede Dagli’Brugsen
priserne på 230 varer i Coops
discountserie, X-tra, så kæden blev
mere konkurrencedygtig over for
discountkæderne.

Det blev Coop og brugs
foreningernes samlede
resultat før skat i 2012.
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Foto: Henrik Freek

Fra juli 2013 kan
du læse mere på
Coop.dk/coprapport2012

Økologi fra Livø til Irma

Coop tager
samfundsansvar alvorligt
Som den første dagligvarekoncern i Danmark tilsluttede Coop sig i 2008 Global Compacts 10 principper
for virksomheders samfundsansvar. Fra juli 2013 kan
du læse rapporten om Coops arbejde med Global
Compacts 10 principper på:
www.coop.dk/coprapport2012

Irma støtter de lokale ildsjæle og de
mindre danske producenter, som
arbejder på at skabe kvalitetsprodukter.
Derfor lavede de i 2012 en aftale med
den økologiske ø Livø, der ligger i
Limfjorden. Aftalen betyder, at alt,
hvad der dyrkes på Livø, vil blive solgt
i Irmas butikker.

Hvad kan jeg
hjælpe med?
I 2012 fortsatte Irma arbejdet med
at sikre den bedste service til
kunder. Indsatsen blev belønnet.
Irma var for 12. år i træk blandt
de bedste store virksomheder i
Danmarks Bedste Arbejdspladser.

Dagli’Brugsen er blevet rund
I 2012 havde Dagli’Brugsen 20-års jubilæum. Det fejrede de sammen
med kunderne med en stor kampagne og gode tilbud og over for
medarbejderne med en stor fest, hvor 4.500 ansatte deltog.

24

“Jeg handler der, hvor det er praktisk, eller hvor de har åbent, når jeg har
brug for det.” Camilla Mølgaard på FDB’s Facebook-side som svar på
spørgsmålet, om hun er begyndt at handle mere discount efter krisen

Direktørens ord

”

Jesper Lien er adm. direktør for Coop. Han ser
tilbage på et 2012, der har været præget af mange
forandringer og en økonomisk krise, der stadig
kradser i indkøbskurven.
Hvad var de største udfordringer
ved at drive dagligvarehandel i 2012?
Lukkeloven forsvandt, konkurrence
situationen blev forstærket, og for femte
år i træk oplevede vi, at forbruget af
dagligvarer faldt. Det har været de tre
største udfordringer i 2012.

n”
e
v
o
l
e
k
“Luk

Hvilke forandringer kommer forbrugerne
til at se fra Coops side i 2013?
De kommer flere steder til at opleve, at vi moderniserer deres
butik og åbner nye butikker. I Kvickly vil de se, at sortimentet
bliver udviklet og udvidet. I SuperBrugsen er det den lokale
forankring og medindflydelse, der skal gøre en forskel for
forbrugerne, mens Dagli’Brugsen fortsætter med at investere
i lave priser og i borgmesterstrategien, hvor butikken er livs
nerven i de små lokalsamfund. Irma vil styrke produktud
viklingen og øge internetsalget, og fakta vil i 2013 åbne
historisk mange nye butikker.

”Ja

Hvilke lyspunkter bød året på?
Vi åbnede mange nye butikker og har
investeret for over en milliard i både
butikkerne og i IT, logistik og HR.
Internt har vi også sat stort fokus på
lederudvikling og uddannelse af medarbejdere. Samtidig har vi gjort meget
ud af, at vi fortsat skal være Danmarks
mest ansvarlige dagligvarevirksomhed.
Det er alt, hvad man kan læse i dette
årsmagasin, jo et godt eksempel på.

tak” til reklamer

Coop arbejdede i 2012 på at reducere ressourceforbruget fra tilbudsaviser.
Det betød, at Dagli’Brugsen har udviklet et mobilsite, som er første skridt på
vejen til at reducere eller helt afskaffe tilbudsavisen. Irma og SuperBrugsens
tilbudsaviser er FSC-certificerede, mens faktas tilbudsavis er PFEC-certificeret.
SuperBrugsen arbejder også på at skabe politisk opbakning til, at forbrugerne
kun får reklamer, hvis de aktivt har sagt ”ja tak”, og opfordrer forbrugerne til
at sige ”nej tak” til reklamer.
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Sådan gik det
med Coops
butikskæder
i 2012
fakta
2012 blev året, hvor fakta gjorde klar
til stor ekspansion. Markedsføringen
blev fornyet, mange nye butikker
indviet og et nyt vareunivers blev
lanceret. I 2012 har fakta åbnet 25
nye butikker, så der nu er 401 butikker. Kædens omsætning i 2012 blev
9,9 milliarder kroner.

Dagli’Brugsen og LokalBrugsen
I alt består Dagli’Brugsen og LokalBrugsen af 375 butikker. I 2012 har
Dagli’Brugsen åbnet otte nye butikker,
moderniseret 19 og lukket otte butikker. Butikkerne er primært placeret
i mindre byer. Sortimentet består af
fødevarer, som kunderne har brug
for i det daglige. LokalBrugsen er en
række af de mindste butikker med
tilsvarende koncept og placering, men
uden husstandsomdelte tilbudsaviser.
Den samlede omsætning i 2012 var
7,2 milliarder kroner (inkl. brugsforeningerne).

Irma
Trods den meget hårde priskonkurrence
og discountkædernes vækst lykkedes
det Irma at fastholde sin markedsandel
i 2012. Irma består af 83 butikker med
en klar kvalitetsprofil inden for fødevarer.
Butikkerne er primært placeret i hovedstadsområdet. Irmas samlede omsætning i 2012 var 2,4 milliarder kroner.
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Kvickly
Kvickly er en kæde med 78 varehuse.
Konceptet for Kvickly er at være
børnefamiliernes foretrukne indkøbssted, der med attraktive priser
inspirerer til at handle med omtanke.
Kvicklys omsætning i 2012 blev 9,3
milliarder kroner (inkl. de 12 brugsforeninger). Kvickly åbnede et nyt
varehus og gennemførte seks meget
store moderniseringer i 2012.

SuperBrugsen
SuperBrugsen er en kæde med 247
butikker, hvis koncept er at være en
madbutik, hvor man kan få alle sine
madvarer i god kvalitet til en god pris.
Kædens omsætning i 2012 blev 13,7
milliarder kroner. Selvom en række af
de mindre butikker i kæden i 2012 blev
konverteret til andre kædekoncepter,
fastholdt SuperBrugsen sin omsætning.

“Vi lever i et forpligtende fællesskab, som netop kommer til udtryk i Coop og
foreningens holdninger. Det lokale engagement skal koble forretning, forening
og holdninger.” Jens Peter Schytte om at være frivillig foreningsguide i Coop

Coop-familien
optimerer forretningen

”

Der har i 2012 været fokus på at optimere og trimme forretningen i lyset af den
økonomiske krise, som har bidt sig fast i dansk dagligvarehandel. Med et samlet
resultat på -46,6 mio. kroner før skat er koncernens resultat 477,6 mio. kroner
mindre end i 2011.
Republica

Republica er et reklamebureau, der
hovedsageligt arbejder inden for
reklamebranchen. Republica A/S
oplevede endnu et vanskeligt år, men
de formåede at holde omkostningerne
nede og sikrede en stabil udvikling
i et fortsat presset marked. Selskabet
leverede et fornuftigt resultat, som
udgør 5,9 millioner kroner før skat
mod 5,4 millioner kroner i 2011.
Republica og ansvarligheden
Republica vil reducere miljøpåvirkningen fra deres drift. Det betyder blandt
andet, at fra september 2011 til september 2012 har de reduceret papirforbruget med ca. 33 procent. De har arbejdet
målrettet for at sikre, at alle kunder
får god information om miljørigtige
alternativer i forhold til trykning og
papirvalg. I 2012 har Republica også
arbejdet videre med at sikre optimale
CSR-forhold i forbindelse med deres
produktion i Bangladesh.

Severin Kursuscenter

Severin Kursuscenter er et kursus- og
konferencecenter, som blev bygget af
FDB i 1932. Det ligger i Middelfart. Severin havde i 2012 fortsat en fremgang i
besøgstal og opnåede en lille fremgang
i omsætningen. Øgede omkostninger
betød imidlertid, at selskabet kom ud
med et resultat på 1,3 millioner kroner
før skat. Det er 0,9 millioner kroner
mindre end året før.
Severin og ansvarlighed
Severin vil reducere deres miljø- og
klimabelastning. Derfor har de i 2012
blandt andet haft held med at mindske madspild i restauranten, knap 30
procent af madvarerne er nu økologiske, og der bruges kun svanemærkede
rengøringsmidler. De anvender kun
certificeret klimavenlig strøm fra Natur
Energi og fik i 2012 energirigtig belysning i 90 procent af alle lokaler.

Coop Invest

Coop Invest A/S (tidligere FDB Ejendomme A/S) opnåede et godt resultat
på 41,3 millioner kroner før skat.
Selskabet oplevede en fremgang fra året
før som følge af en stabilitet i udlejningen og en positiv effekt af finansresultatet, der kan tilskrives det fortsat meget
lave renteniveau.
Coop Invest og ansvarligheden
I 2012 har Coop Invest arbejdet på
at reducere CO2 -udledningen på de
udlejede ejendomme. Derfor er der i
2012 påbegyndt byggeri af O-energihus
for Erhversakademi Aarhus. Alle ejendomme blev energimærkede i 2012,
og der er udarbejdet en handlingsplan
for at bringe andelen af bygninger med
energimærke E eller ringere ned på
under 5 procent inden 2018.

Danmark

amba

27

Vind
en
iPad

Den store
medlemsquiz

, eller
e mad med GoCook
om Jacob, der laved
og
en
vid
Fik du læst ar tiklen
din
s? Test
msfordele i CoopPlu
den om dine medle
de populære koge
og
ni
mi
d
iPa
en om en
d.
deltag i konkur renc
d og lækker restema
nordisk hverdagsma
bøger fra Coop om
sPoint
Spørgsmål:
ge deres opspa rede Plu
alle medlemmer bru
e
nn
ku
der
2
var
201
t
De
ber
I novem
og Dagli’Br ugsen.
ick ly, SuperBr ugsen
til at købe varer i Kv
Hvor ma nge mi llioner
af.
sig
ede
ytt
som ben
ma nge medlemmer,
handlet for?
kroner point blev der
55 		

75

		

94

ved at ændre
lage har Coop spa ret
Hvor ma nge ton embal
2?
201
ma rk opvasket abs i
indpak ningen af Ängla
20
10			
5 		
ningsse med gratis under vis
en GoCook Smagekas
op
det s
Co
lan
er
til
giv
r
gen
erå
nin
eft
vis
Hvert
hjemkundskabsunder
til
r
are
råv
og
r
et
ifte
ken
mater iale, opskr
sund mad i skolekøk
or ma nge elever lavede
fol keskoleklasser. Hv
smagekassen?
i 2012 med GoCook
138.0 00
108.0 00 		
58.00 0 		

uiz
virke.dk /medlemsq
m
sa
på
n
ze
iz
qu
i
Deltag

ING

N OR D
I

MILJØMÆ
R
KN

SK

541-004
TRYKSAG

