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Coop i unikt samarbete med Telge Energi 
– El från vind och vatten i butikerna 
 
Coop och Telge Energi har tecknat ett långsiktigt partnerskapsavtal.  Det 
innebär att Coop framöver enbart köper ren el från vind och vatten till 500 
av sina butiker och fastigheter. Med samarbetet vill Coop också dra ner sin 
elförbrukning genom energieffektivisering och samtidigt ge sina 3,2 miljoner 
medlemmar möjlighet att minska sina elkostnader. 
 
Coop och Telge Energi, som båda tagit tydlig ställning i klimatfrågan, har ingått ett unikt 
samarbete för att utveckla den förnybara energin och minska sina egna och medlemmarnas 
elkostnader. Framöver köper Coop bara ursprungsmärkt el från vind och vatten. Coop 
kommer också satsa på energieffektivisering i butikerna, en affär som är bra både för 
ekonomin och miljön.  
 

- Telge Energi har hög trovärdighet när det gäller att driva utvecklingen mot ren el 
och därför känns det mycket bra att inleda ett samarbete. Det här är ett viktigt steg 
på vägen i att nå vårt mål om att minska energiförbrukningen i butikerna med 30 
procent till år 2020, säger Per Rosengren hållbarhetsdirektör på Coop. 

Samarbetet med Telge Energi innebär också att Coops medlemmar får möjlighet att köpa 
en unik energidisplay som hjälper dem att identifiera hemmets energitjuvar. Displayen kan 
skapa förutsättningar för ett genomsnittshushåll att minska elförbrukningen med upp till 15 
procent. Det motsvarar runt 3000 kronor på ett år för en eluppvärmd villa. 
 

- Vi har länge arbetat med att få bort den omärkta elen från marknaden och genom 
vårt samarbete med Coop tar vi ytterligare ett steg i denna riktning. Vi ser också 
fram emot att genom vår energidisplay göra det enklare för vanliga hushåll att spara 
el och minska sina elkostnader, säger Johan Öhnell vd på Telge Energi. 

Coop kommer ge alla sina medlemmar en miljöpremie på upp till 800 kronor när de väljer 
ren el från vind och vatten.   

 
För ytterligare information: 
Coops pressjour, tel. 08-743 23 33 
Johan Öhnell, vd Telge Energi, tel. 0708-515850 

Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt 
Mataffären.se och Daglivs. Som medlem får du medlemsåterbäring på upp till 5 % på allt du handlar. Se även www.coop.se 


