
Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør
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Evelyn Evensen (59)
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Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
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SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Opprettholde medlemmenes
rettigheter.

Jeg er far til fire og bestefar til to. Har lang
erfaring fra næringslivet, som en av to grundere i
et IT selskap innenfor olje/gass (1993-2017).Er i
dag konsulent for Norog i et
samhandlingsprosjekt. Styremedlem i et IT'as og
et sameie.

David Rene Arnesen (42)

SStted:ed: Sandsli
KKampampsak:sak: Reell og sterk medlemsinnflytelse

Saksbehandler og personvernombud innen
nummeropplysningstjenester. Gift, og har 2
hjemmeboende stebarn. Er samfunnsengasjert
og har hatt flere verv i medlemseide
organisasjoner.
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sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør
Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Stem frem din kandidat til årsmøtet i
COOP HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg 
fra 24. januar til og med 6. februar 2022.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i
COOP HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg 
fra 24. januar til og med 6. februar 2022.

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA - Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Linda Jensen (47)

SStted:ed: Nesttun
KKampampsak:sak: Variert, spennende utvalg til bra priser

Mor til 3 aktive barn, prøver å være det selv og.
Jobber daglig med sjømat. Opptatt av gode,
sunne og varierte matvarer til fornuftige priser.
Coop har, etter min mening, en tidsriktig profil
hvor vi selv er deleiere

Sigrid Koppen Håland (45)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Matglede, sunnhet og bærekraft

Jeg vil jobbe for at Coop bidrar til at det blir
lettere for kunder å velge sunn mat og
bærekraftige produkter. Jeg vil også påvirke
kjeden til å finne løsninger for å redusere
matsvinnet. Coop skal bruke data om deg og
meg etisk riktig.

Evelyn Evensen (59)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Coop - sammen er vi sterke!

Jeg har samvirketanken i blodet. Jeg driver en
liten butikk som selger smykker og tilbehør.
Gjennom mine mange år i butikk vet jeg hva som
kreves for at kunder skal trives og velge oss som
sin foretrukne leverandør.

Ingvard Bussesund (70)

SStted:ed: Bergen
KKampampsak:sak:

Ønsker å bidra til utvikling av Coop Hordaland
sine tilbud av varer og tjenester til det beste for
de ansatte og medeierne. Vil arbeide for at
butikkene skal fremstå enda mer attraktiv for
forbrukere og levere kvalitet.

Sofie Valdersnes (36)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Hjemlevering og norske matvarer

Mamma til tvillinger, fulltidsstudent ved
Handelshøyskolen BI og jobber for Aker BP.
Erfaring fra lignende verv. Jeg er opptatt av at vi
må følge trendene, men ikke la det gå på
bekostning av det gode vi har!

John Sangolt (60)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Videreutvikle og styrke Coop

Bor på Søreide, men er opprinnelig fra Sotra.
Jobber i et service selskap tilknyttet
oljeindustrien. Ønsker å bidra til videreutvikling
og styrking av Coop.

Per Rune Austgulen (62)

SStted:ed: Bønes
KKampampsak:sak: Bærekraftig handel.Medlemmene i
sentrum

Gift,barn/svigerbarn og barnebarn. Ønsker å
være med på å påvirke slik at det finnes mer
sikker,kortreist mat til oss alle,samt redusere
økende matsvinn. Jobbe med Coop for å møte
fremtidens handelsmønster samt å sikre Coops
arbeidsplasser

Frode Herseth (49)

SStted:ed: Os
KKampampsak:sak: Trygg mat for hele familien.

Liker enkle og tydelige budskap. Vil jobbe for å
gjøre kundeopplevelsen enklere og bedre!

Erik Grindheim (49)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Kvalitet i varer og service

Som pappa til to og medansvarlig for
husholdning er jeg opptatt av godt vareutvalg,
konkurransedyktige priser og et COOP som tar
ansvar for en bærekraftig utvikling. Videre er jeg
opptatt av god service fra engasjerte
medarbeidere.

Geir Mujic Elgsaas (41)

SStted:ed: Paradis
KKampampsak:sak: Sunn organisasjon = fornøyde kunder

Fornøyde kunder får man gjennom fornøyde
ansatte. Jeg har fokus på Coop som organisasjon
og at man skal drive ansvarsfullt og i tråd med
ønskene fra de ansatte og fra deg som kunde.

Dag J Aksnes (63)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak:

Jeg er opptatt av at Coop skal ha gode butikker i
vårt område. Butikkene må ha et attraktivt
vareutvalg, en god beliggenhet med lett
tilgjengelighet og hyggelige ansatte som gir
kundene en god handleopplevelse.

Elisabeth Stadheim Bruksjord (48)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Lokalmat til nærbutikkene, stort
utvalg

Jeg er utdannet økonom og er prisbevisst. Ser
pris i forhold til kvalitet. Er småbarnsmor og
opptatt av gode råvarer og lokalmat i
nærbutikkene.

Kari Husebø (54)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Talerør ut i butikkene for kundene.

Jeg synes det er viktig og interessant å snakke
kundenes sak ut i butikkene og i organene der
viktige avgjørelser tas angående Coop. Jeg er
også opptatt av funksjonelle og gode Frifor -
avdelinger i matbutikkene.

Christian Vig (47)

SStted:ed: Søreidgrend
KKampampsak:sak: Gode kvalitetsprodukter til gode
priser

Gift, 4 barn og 2 hunder. Bor på Søreide utenfor
Bergen. Utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved
Handelshøyskolen. Jobber med
samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen
kommune. Liker å fikse ting selv, enten bil, båt
eller hage og hus.

Svend Gravdal (42)

SStted:ed: Rådal
KKampampsak:sak: Øke totalverdien ved å handle på Coop

Coop har en sterk posisjon i dagligvare- og
byggmarkedet i vårt nærområde. Kundefordeler
og vareutvalg gjør butikkene til vårt førstevalg.
Jeg har flere idéer til hvordan Coops totale
tilbud kan bli enda bedre for oss kunder i Bergen
sør!

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Sør

Hordaland


