
Hvad vil du gerne 
flytte i din butik?

Hva’ sku’ det være?  
Mere grønt på hylderne? 

Flere lokale initiativer, hvor du bor? 
Eller noget helt tredje?

I Coop vil vi blandt 
andet gerne:

BLIVE KLIMAPOSITIV I 2030 

Vi vil reducere CO
2
-udledningen fra Coops 

aktiviteter med 75 procent i 2025. I 2020 
installerede vi solcelleanlæg på ti butikker 

og på vores store ferskvarelager i 
Brøndby, og vi åbnede den første af flere 
såkaldte folkeskove, som skal bidrage til, 

at vores fælles virksomhed bliver 
klimapositiv i 2030.

GÅ SAMMEN OM AT SPISE KLIMAVENLIGT  

Vi vil inspirere vores medlemmer og 
kunder til – helt naturligt og bid for bid –  

at vælge mad, der giver mening for både 
tallerkenen og planeten.

I 2020 præsenterede vi en personlig 
klimaberegner i Coop app’en, som giver 

dig mulighed for at se dit klimaaftryk fra 
indkøb i Coops butikker og sammenligne 
dig med gennemsnittet af Coop-kunder. 
Flere hundredetusinde danskere bruger 

allerede funktionen. 

STYRKE FÆLLESSKABET  
I OG OMKRING DIN BUTIK

Du og Coops andre 1,9 millioner 
medlemmer skal have mulighed for at 

være sammen om initiativer, der gi’r 
mening for dig og for fællesskabet. 2020 
har været et særligt år, hvor vi har været 

sammen på nye måder. Vi har hjulpet 
hinanden, passet på hinanden og sørget 

for, at vi kan handle trygt. 

Sig noget, tal om noget eller  

giv dine holdninger til bestyrelsen

Coop handler om dig og mig. 
Sammen ejer vi Coop, og sammen
har vi meget større handlekraft. 
For når fællesskabet træder til, 
opnår vi mere og får mere 
at skulle have sagt.

Sammen kan vi vælge de varer, 
vi vil have på hylderne, de grønne 
veje vi vil gå, og de lokale initiativer
vi vil sætte i gang. Sammen kan vi 
udrette mere end hver for sig og 
hurtigere omsætte holdninger til 
handlinger.

Som medlemmer har vi nemlig 
mange måder at handle på og 
kan bestemme lidt mere.

Køb ind i fællesskabet på forening.coop.dk

FÅ NOGET 
AT SKULLE 
HA’ SAGT
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