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Vi slänger cirka 150
gram mat per dag.

Tonvis med
mat slängs
varje år

Välkommen!

Ni gamla
hade rätt,
förlåt mig

REDAKTIONSCHEF
METRO ONLINE

Termometro
Ingvar Kamprad
Okej, Ingvar, du
kanske inte håller
med själv. Men med
ditt fortsatta grepp
om Ikea betraktas
du faktiskt som
rikast i världen ...
{sid 03}

De letar mat
i containrar
Kollektiv lever på enbart slängd mat Två gånger i veckan letar de
bland annat i containrar ”Planerar att leva hela sommaren på det här”
Varje år slängs tonvis med
mat helt i onödan i bland
annat containrar. Det
anser fyra mataktivister
som har startat ett kollektiv i Bergsjön i Göteborg
där de bara kommer att
leva på mat som butikerna
slänger bort.
– Vi ser det som en liten
åtgärd för det resursslöseri
som finns, samtidigt kan
man ju hitta massa olika
saker och det är ju roligt

med variation, säger Steve
Nyberg.
Omkring två gånger i
veckan ger de sig ut med
en kärra för att leta mat
och det är inga svårigheter
att fylla skafferiet. Bananer, citrusfrukter, sallad
och bär är vanliga inslag i
matkärran.
– En gång hittade vi 60
brödlimpor som bakats
för tre dagar sedan. Folk
litar alldeles för mycket

Stefan Persson
... men tuffare tider
är det för H & M:s
huvudägare. Aktien
dök efter en
överraskande svag
rapport i går.

Uppskattningsvis slänger
varje person i Sverige 100
kilo mat varje år. Av den är
hälften ätbar. Det innebär
cirka 150 gram per dag.
Stormarknader och andra
stora butiker slänger
omkring 1 200 kilo fast matavfall per heltidsanställd.
Närbutikerna slänger cirka
1 600 kilo per anställd.
En restauranganställd beräknas slänga cirka 3 000
kilo mat.
KÄLLOR: KONSUMENTFÖRENINGEN
STOCKHOLM, SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI, AVFALL SVERIGE

NICKLAS DEWRANG

Rapport från H & M. Aktien föll oväntat

Fågelborden
De vanligaste besökarna
vid fågelborden
29 januari–1 februari 2010.
KÄLLA: SVERIGES
ORNITOLOGISKA FÖRENING

Totalt tolv av Norwegi
ans ﬂygplan utrustas med
tekniken.

Läkaren var
Snart kan du
anmäld tidigare surfa trådlöst
Landstinget i Sörmland
på planet
medger brister vid anställningen av en läkare anhållen för våldtäkt mot en patient. Läkaren har tidigare
anmälts för liknande
händelser. TT

leva så här så länge det
finns mat att hitta. Jag planerar att leva hela sommaren på det här och på det
jag kan hitta i skogen, säger Peter Widell.
Enligt dem själva är de
inte ensamma om att syssla med dumpster diving.
– Det verkar som om
det är utbrett, nästan varje
gång vi är ute så är det
någon där, säger Steve.

Mat som slängs

SCANPIX

Säpo får rätt till
signalspaning
Säkerhetspolisen ska få
rätt att använda sig av signalspaning. Sedan 2009
får Säpo inte längre beställa spaning från Försvarets
radioanstalt, till följd av
den nya FRA-lagen. TT

på datumförpackningen
som egentligen inte ens
är
verklighetskopplad
men helst skulle jag ju
vilja att man inte slängde
något alls, säger Peter.
Steve har i stort sett
levt på så kallat dumpster
diving i snart tre månader
och varken han eller Peter
har några planer på att
sluta.
– Det finns egentligen
ingen anledning att sluta

NICKLAS DEWRANG

På söndag går det att surfa
på flyget i Europa. Första
planet med trådlöst bredband lyfter från Budapest.
METRO TEKNIK
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Försäljningen gick upp, men
kvartalsvinsten var lägre än väntat.
SCANPIX

Rapporten från H & M levde inte upp till
förväntningarna och bolaget fick se aktien falla
med nära 7 procent. Vd Karl-Johan Persson är dock
optimistisk och siktar på nya marknader. TT
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ERIC LJUNGGREN,

Steve Nyberg och Peter Widell bor i ett kollektiv i Bergsjön. Karin Lundgren är nyinﬂyttad. De ägnar sig åt dumpster
diving/containerdykning för att få tag på mat. De tycker att det slängs alldeles för mycket mat som är bra mat.

Varje år kastar Sveriges
hushåll omkring 900 000
ton mat i soptunnan och
enligt uppgifter från
Naturvårdsverket slänger
butiker, restauranger och
storkök uppemot 380 000
ton mat årligen. En stor
del av den maten är fullt
ätbar och kastas alltså helt
i onödan.
– Omkring 50 till 60
procent av maten som
slängs av hushållen går
fortfarande bra att äta,
säger Catarina Östlund på
Naturvårdsverket.
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Förlåt, kära mormor
och morfar. Och förlåt, förlåt, alla andra
pensionärer som jag
drivit med för att ni
använder broddar
eller säger ”gå försiktigt”. Ni hade rätt.
Den här vintern har
jag i en månad haltat
omkring med en fot
som mest liknat en
svullen aubergine –
och i dag stapplade
även vår chefredaktör
in på kryckor.
PS. Skulle någon
kunna ta bort isen
utanför Östgötagatan
91–93 i Stockholm,
tack?

