
• Är en egen konsumentförening 

• Vi driver 5 butiker i Karlshamn 

• 2013 omsatte vi 257 mkr 

• Ca 100 personer är anställda i företaget 

• 13540 medlemmar/ägare 

• VD Conny Berg 2006- 





                             

Våra butiker ska inte bara vara bra butiker att handla i. 

 

Vi vill något mer med vår förening. 

 

     

Ta ett grönt beslut 



 

Viktigt när vi  

        planerade  

 
 

• Att vi inte bara pratar om att vara 

miljövänliga. 

 

• Det skulle inte bara synas i 

butikshyllorna 

 

• Ville visa att vi menar allvar. 



Vår senaste projekt. Vi har fyllt vårt tak  

med solceller från Karlshamnsföretaget 



Solcellsinstallationen på  

Toppeffekt  173.400 watt (680st 255wp paneler) 

Total solcellsyta  1100m2    

Elproduktion / år  143.000kWh  

   Ca 7 % av vår elförbrukning 2013 kommer att ersättas   

                  med solcellsel. 

                                 Motsvarar ca 8 normalvillors förbrukning/år. 

Bidrag från Länsstyrelsen 35 % av investeringen 

Total investering efter bidrag ca 1 500 000 kr 

 

Elcertifikat, vilket motsvarar runt 20-22 öre/kWh, även Ursprungsgaranti vilket kan ge 3-

5öre/kWh. 

 

Avbetalningstid beräknat på elpriser från 2013 blir runt 9,5år. 

 

 

 



     Vårt tak och våra växlare som gör att 

likström blir till växelström. 

 

 

 

 

Vår anläggning är Sveriges 

3:e största på ett och samma tak. 



Elproduktion från vårt tak  

under vecka 18. 

Elin Sandelius 

Hurra! För Coop Forum Karlshamn som satsar på miljö & hållbar 

utveckling för vår stad. Det gillar jag! Fler såna initiativ!!! 

Gillat på 

2014 kWh % 

28-apr 1082 19,8% 

29-apr 1023 18,7% 

30-apr 982 18,0% 

01-maj 1080 18,9% 

02-maj 827 14,4% 

03-maj 755 13,2% 

04-maj 987 17,2% 

  6736 17,1% 

https://www.facebook.com/elin.sandelius
https://www.facebook.com/coopforumkarlshamn


FÖRBRUKNING  kWh KOSTNAD EXKL MOMS

2014 2013 Diff kWh % 2014 2013 Diff kr %

jan 166137 169521 -3384 -2,0% 107 231 kr    161 070 kr      53 838 kr-        -33,4%

feb 147559 152361 -4802 -3,2% 93 619 kr      142 071 kr      48 452 kr-        -34,1%

mar 155257 168647 -13390 -7,9% 93 068 kr      154 050 kr      60 983 kr-        -39,6%

TOTALT 468953 490529 -21576 -4,4% 367 398 kr    457 191 kr      163 273 kr-      -35,7%

Förbrukning och kostnad el Q1 2014
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Skylt på väggen,  

sätts upp feb 14. 



Solcellsanläggningen har gett stor 

publicitet. 
 

• Löpsedel i BLT och Sydöstan 

• Sid 1 BLT (Blekinge Läns Tid.) 

• Uppslag Sydöstran, helsida i 

BLT 

• Commersen artikel 

• Kommunens hemsida 

• Radio Blekinge, intervju i 

direktsändning 

• Coops Intranet 

• Blekingeposten  sid 1 och 

uppslag 

• Tidningen Mer Smak mars 2014 

• Butikstrender 

• KFs årsredovisning som 

föredöme 

 





Välkommen upp på taket! 

             Gå in på                Sök på  

             Coop Forum Karlshamn 

       2 minuters film från vårt solcellstak 

 



 

 

 

 



Så här presenterades 

Coop Forum Karlshamn 2007 
• Karlshamns största butik  

• Maten i centrum 

• Rikligt tilltagna ytor  

• Stort fokus på färskvaror 

• Delikatessdisk 

• Källsortering av sopor 

• Returrum för flaskor och burkar 

• Spelbutik med ATG, Svenska spel osv 

• Shop Express 



Våra 14 fraktioner på Forum 

 

• Wellpapp 

• Brännbart 

• Organiskt 

• Transparant plast 

• Metall 

• Batteri 

• Lysrör 

 

• Glödlampor 

• Lågenergilampor 

• Färgat glas 

• Ofärgat glas 

• Färgpatroner  

• Restavfall 

• Kontorspapper 

 



Inlett samarbete med SITA 

• SITAs lösning heter Bio Simplex som hanterar och 

sorterar både förpackad och icke förpackad kasserad 

mat direkt ute i butikerna. I Bio Simplex separeras 

förpackningarna från maten. Matavfallet transporteras till 

en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och 

gödsel, förpackningar går till energiutvinning. 



Från kasserad mat till Slurry som 

blir biobränsle efter förädling. 

 

 





Ny transportbil är beställd, då ska vi köra på 

råvaran (slurryn) som kommer från oss själva. 

Ny lastbil är på gång! 

Merceders Sprinter 316 BIOGAS VW LT 31 bensin årsmodell 1994 



Vi bryr oss, därför är varorna  

bakom dessa loggor viktiga. 

 

• Alla Coopbutiker är KRAV certifierade. 

 

• Vi har branschens högsta andel ekologisk 

försäljning och kan erbjuda kunderna över 1 700 

ekologiska alternativ.  

 

• Först ut var vi för 30 år sedan med ekologiska 

morötter. Idag finns det mer än 200 produkter i 

Coop Änglamarks sortiment. 

 



Så profilerar vi oss för närproducerat. 



Vi har vågat börja sticka ut i vår 

marknadsföring. 



                             Sponsrar till skolbarnens              

    miljöutbildning 

• Natur och Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för 

grundskolans år4-6. 

• Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett 

samarbete med lokala företag, kommun och 

Kunskapsförlaget. 

• På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur 

vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur 

och miljö. 

• Vill ni veta mer om Natur & Miljöboken besök    

                                                                       

www.kunskapsforlaget.se 

 

 

 

http://www.kunskapsforlaget.se/


Våra dieselmotorer till 

sprinklersystemet. 



Utökat sortiment på Ekovaror på  

Coop Forum Karlshamn 

• Utöver alla de ekologiska 

produkter som Coop 

erbjuder så har vi även 

tagit in ca 200 artiklar  

    till från de kända 

    Eko-leverantörerna 

    Kung Markatta Sverige    

    Urtekram Danmark 



Ett annat led i vårt miljöarbete! 

 

 

  Man kan ladda 

  sin elbil på Coop 

  Forum Karlshamns 

  parkering 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

      Jan Mill april 2014 

 



      Import                   burkarna!            

 

 

 
• För varje importerad aluminiumburk skänker Coop Karlshamn 15 öre till 

välgörande ändamål. 

• Vi skänker pengar till en förening, organisation eller enskild person i 

Karlshamn Kommun som gör något bra för vår miljö.  

 



            Miljöpanta pristagare 2013 

• Köpte 10 hektar mark i 

Lycke (norr om Hällaryd) 

1970. 

• Pilabacken har Rolf 

Stenfelt skött med stor 

omsorg. Rensat och 

snyggat upp med förnuft. 

Lagt om stenmurar osv. 

• Alla är välkomna dit. 



 Vårt Miljöpris 

 Pristagare från 2010 
•Friluftsfrämjandet (Mulleverksamheten) 

•Ire Natur och Kulturskola 

•Karlshamn Montessoriskola 

•Karlshamns Sjöscoutkår 

•Sydkustens Sportdykarklubb 

•Rolf Stenfelt 

•Ny pristagare presenteras ev. på onsdag 

  



Vi annonserar inte bara vara/pris.  



Till slut……. 
 

Vi är inte fullkomliga men 

vi har kommit en bra bit på 

väg mot ett miljövänligare 

samhälle! 



                butikerna är inte 

som andra butiker. 
 

 

 

 


