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Hvem er føtex     
 
føtex er her repræsenteret ved føtex Vest i Fredericia, Venusvej 8. 
 
føtex har over 100 butikker og tilbyder et bredt sortiment af fødevarer, nonfoodvarer og tekstiler. 
Heraf også navnet føtex, som er en sammentrækning af fødevarer og tekstil. Lige siden 1960 har føtex 
været kendt for at være et supermarked med et bredt sortiment og høj kvalitet. Og i dag er kæden 
også kendt for de lave priser. 
 
føtex er en del af Salling Group, som samlet set beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere. Udover 
føtex består Salling Group af bl.a. Netto og Bilka. 
 
Udfordring fra føtex 
 
Udarbejd et lokalt bæredygtigt projekt og søg støtte til det fra Salling Fondene. 
 
Hos føtex vil vi gerne give noget tilbage til de lokale samfund, som vi er en del af. Den er en del af 
føtex’ DNA at være aktive og synlige i lokalmiljøet. Med hjælp fra Salling Fondene, har vi en stor 
mulighed for at formidle støtte til de lokale samfund. 
 
Så kender du for eksempel nogle lokale ildsjæle, der kæmper for at skabe sammenhold og 
bæredygtighed i nærmiljøet? Det kan være en af de lokale idrætsforeninger, som har brug for støtte. 
Det kan være et byrum, der trænger til en kærlig hånd, eller det kan være noget helt tredje. 
 
Det skal blot være projekter eller initiativer, der gør en forskel. 
 
Det bedste forslag vil føtex så tage med som en konkret ansøgning til Salling Fonden.  
Salling Fondene støtter ikke hvad som helst, men rammerne er brede: 
 
Hovedformålet med donationerne er at støtte initiativer, der giver folk mulighed for at bidrage 
til eller deltage i at gøre hverdagen bedre i lokalsamfundet. 
 
Den enkelte donation skal bidrage til at: 

• Skabe unikke oplevelser og muligheder 
• Give viden og/eller udvikling, der styrker sammenholdet i lokalsamfundet 
• Forbedre hverdagen i lokalsamfundet 

 
Og det skal være inden for bæredygtige løsninger: Det kan være initiativer, der gør noget for 
klimaudfordringerne eller hjælper de lokale til at leve mere bæredygtigt. 
 
Projektudarbejdelse (donationsansøgning) 
 
I har frie rammer for hvilke projekter, som I ønsker at indstille - så længe der kan argumenteres for, 
at det er med formål for bæredygtighed eller sociale projekter.  
 
En ansøgning skal indeholde: 

• En uddybende beskrivelse af donationen – gerne vedhæft beskrivende bilag og tegninger eller 
anden form for fremlæggelse  

o Beskrivelse af projektet  
o Kreativ fremlæggelse  
o Formål 
o Navn på donationsmodtager 
o Eventuelle samarbejdspartnere i projektet m.m. 

 



• Specifikation af budgettet – gerne vedhæft budgetoversigt  
o Specifikation af hvad donationsbeløbet dækker 
o Hvad søges der konkret til? (f.eks. hele projektet eller dele af projektet, gerne med 

budgetposter) 
 
Bilag, baggrundsinfo: 
 
https://sallingfondene.dk/ 
https://sallinggroup.com/  
https://foetex.dk/  
 
føtex CSR-strategi omfatter følgende hovedområder, som kan give inspiration til området 
”bæredygtige løsninger”: 
 

• Plastik 
Der er stigende opmærksomhed på forkert brug af plastik og det megen plastikaffald i naturen. 
Vores ambition er at genbruge eller genanvende alt plastik – og hjælpe vores kunder til at gøre 
det samme. Vi vil være med til at sikre, at plast ikke kommer til at skade miljøet – og også 
støtte op om initiativer, der reducerer plastforurening. . Her har vi bl.a. tidligere støttet et 
projekt i Thisted, der genanvender strandet plast. 
 

• Madspild 
Vores ambition er at halvere vores madspild inden 2030 – og vi vil også meget gerne hjælpe 
vores kunder til at undgå madspild. Indsatsen for at reducere madspild kan ske på mange 
fronter – sikre anvendelse af varer, der vil have været smidt, mindre pakkestørrelser, bedre 
opbevaring af mad så holdbarheden forlænges, idéer til anvendelser af aftensmad m.m. Vi vil 
også gerne støtte op om initiativer, der fokuserer på madspild. 
 

• Dyrevelfærd 
Vi vil have Danmarks bredeste udvalg inden for dyrevelfærd. Derfor vil vi i samarbejde med 
Dyrenes Beskyttelse og vores leverandører få udvidet vores sortiment til at omfatte flere varer 
med det statslige dyrevelfærdsmærke. Vi støtter op om initiativer, der sikrer bedre dyrevelfærd. 
 

• Ansvarlige varer 
Vi vil være med til at skabe mere værdi for vores kunder ved at gøre indkøbet af mere 
ansvarlige varer tilgængelig for alle og give vores kunder endnu flere valgmuligheder. Det kan 
f.eks. dreje sig om økologi, fairtrade, fuldkorn, astma-allergi-mærket – og alle andre 
mærkninger, der øger ansvarligheden i varerne. 
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