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Mat, miljö och 
omtanke En tidning från din 

Malmborgshandlare

100% ren el i Malmborgs butiker. 
Läs mer om mötet mellan bra mat 
och millötänk på sid. 2-5.
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u har kanske inte tänkt 
på det, men att handla 
mat är en energikrä-
vande aktivitet. Från 
det ögonblick du stiger 

in genom butikens automatiska 
dörrar till dess att du drar ditt 
bankkort i kassan krävs det energi 
i stora mängder. Mjölken förvaras 
i stora kylar, grönsakerna behöver 
svalar för att hålla sig fräscha
och frysarna drar stora mäng-
der energi. En livsmedelsbutik 
som Malmborgs kan ha en årlig 
elkonsumtion som motsvarar cirka 
100 vanliga villor. Butikskedjan 
har i många år arbetat med att 
kombinera kärleken för god mat 
med ett utpräglat miljötänk. 

– Vi är en utpräglad färskvaru-
butik, förklarar Mats Lundin, 

handlare på ICA Malmborgs 
Erikslust i Malmö, och det är vi 
stolta över.  Vi väljer våra varor 
med omsorg.  I våra diskar finns 
det bästa av fisk, kött, grönt och 
frukt, precis som våra kunder 
efterfrågar. Men färskvaror ökar 
också elkonsumtionen, därför har 
vi valt att arbeta aktivt även med 
miljöfrågor.

Första Svanenmärkta 
butikskedjan i Sverige
Miljöfrågor har alltid varit högt 
upp på Malmborgsgruppens 
agenda, men för åtta år sedan 
bestämde man sig för att ta 
ännu ett steg och blev den 
första Svanenmärkta butiks-
kedjan i Sverige. 

”En Svanenmärkt butik 
tar ett helhetsgrepp på 
miljöarbetet och kriteri-
erna är stränga. Det som 
syns tydligast är kanske 
utbudet av ekologiska 
och miljömärkta varor 
i hyllorna, något som 
Malmborgs arbetat med 
i många år.”

Märkningen kräver att hela 
verksamheten miljöanpassas. 
För Malmborgsbutikerna har det 
bland annat inneburit att man 
sorterar och återvinner sopor, att 
man använder energisnåla kylar 
och frysar och att man städar 

med miljömärkta rengöringsme-
del. Listan kan göras lång och 
mycket av det energibesparande 
arbetet sker bakom kulisserna.

Många har följt efter, och idag 
finns det omkring 200 dagligva-
rubutiker med Svanenmärkning 
fördelade över vårt långa land. 

Ett byte till el från vindkraft
Ett av de viktigaste valen för att 
miljösäkra butiken var att byta 
från traditionell el till 100% ren el 
från vindkraft. 

– Vi tog steget till vindkraftspro-
ducerad el 2008, berättar Mats 
Lundin. Vind-elen är såklart 
dyrare än traditionell el men 
den är otroligt mycket renare. 
Koldioxidutsläppen är så gott 
som obefintliga.  

Mötet mellan bra mat 
och miljötänk
Endast 100% ren vind-el hos Malmborgs

VINN 10 000 kWh
Matglädje och miljöansvar! Lägg upp ditt foto som fångar din matglädje 
på Instagram tillsammans med hashtaggen: #malmborgslivsmedel.
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Förutom minskade utsläpp finns 
det en stor mängd andra fördelar. 
Genom att välja vind-el bidrar 
butikerna indirekt till utbyggnaden 
av vindkraftsparken i landet och 
därigenom får de fossila bränslena 
efterhand mindre betydelse. 

”Att vara ICA-handlare 
handlar inte bara om mat, 
berättar Mats Lundin. Det 
berör så många andra 
områden också, och det är 
vad som gör mitt jobb så 

spännande. Att man fak-
tiskt kan göra en skillnad 
genom att ta sitt ansvar. 
Att försöka vara ett före-
döme i branschen.”

Ett skifte från fossila bränslen
Den största delen av Sveriges 
elproduktion kommer fortfarande 
från vattenkraft och kärnkraft. Men 
vindkraften är på framväxt och 
blir populärare för varje år. Även 
priserna har sjunkit i takt med att 
tekniken förfinats. Huvudparten 

av kraftverken finns i dagsläget på 
land, men den som brukar åka över 
bron mellan Malmö och Köpen-
hamn kan inte undgå att se några 
av de havsbaserade verken. 

Ett nära samarbete med Energi 
Försäljning Sverige
Den miljövänliga elen har butikerna 
valt att köpa genom Energi Försälj-
ning Sverige, ett elhandelsbolag 
med kontor i Malmö. 

– Att teckna elhandelsavtal som 
företag är betydligt mer komplice-

rat än vad det är för en privatper-
son. Det handlar om stora summor 
pengar årligen och självklart vill 
man hålla nere elräkningarna. 

– Därför har vi valt att anförtro 
inköpen åt Energi Försäljning 
Sverige. Det gör att vi kan ägna 
oss åt det vi kan allra bäst – mat 
– och samtidigt ha en miljövänlig 
elförsörjning till ett vettigt pris, 
avslutar Mats Lundin, handlare 
på Malmborgs Erikslust.

Att driva livsmedelsbutik handlar inte bara om mat. Som en medveten handlare kan man också göra viktiga val för 

miljön. Malmborgsbutikerna är ett tydligt exempel på detta. Samtliga sex butiker i Malmö och Lund är Svanenmärkta. 

Dessutom har man ägnat elförsörjningen en extra stor tanke. Lösningen har blivit att välja 100 % ren el från vindkraft. 

En lösning som innebär att butikerna tillsammans reducerar sitt koldioxidutsläpp med åtskilliga ton per år.

Svanen är Nordens officiella 
miljömärke och ställer tuffa 
miljö- och klimatkrav. 
Läs mer på sid. 8.

MALMÖ

LUND

Tuna: En butik med ett spännande 
utbud – varje dag, året om. Delika-
tessdisken är en av de allra finaste 
i Lund och andas mer saluhall än 
områdesbutik. Särskild satsning på 
närproducerat och ekologiskt i 
frukt och gröntavdelningen. 

Clemenstorget: Butiken i centrala 
Lund, ett stenkast från Centralsta-
tionen. Har arbetat med miljön 
i fokus under många år och har 
ett av landets största sortiment 
när det gäller KRAV- och Rättvise-
märkt-certifierade produkter.

Limhamn: Butiken på Linnégatan i hjärtat
av Limhamn. Manuella avdelningar med 
färsk fisk, delikatess och ost. Alltid med ett
personligt bemötande.

Erikslust: Ligger i kopparhuset vid 
Erikslust sedan 1966. Hela butiken är 
Svanenmärkt sedan 2004. Den fina 
fiskdisken med ett generöst sortiment 
av MSC-certifierat utbud blev i fjol 
nominerad till årets fiskdisk. 

Caroli: En citybutik som kan 
erbjuda dig en av landets bästa 
frukt- och gröntavdelningar. 
Har ett av de största KRAV-
sortimenten i Malmö gällande 
ICA-produkter. 

Mobilia: En av de äldsta Malmborgsbutiker-
na som öppnades 1968 och då var Sveriges 
största livsmedelshall. Har idag väl tilltagna 
avdelningar för delikatesser, fisk, kött, char-
kuterier, bröd, frukt och grönsaker.
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Ett av de viktigaste valen för att miljösäkra 
Malmborgsbutikerna har varit att att byta till 
100% ren el från vindkraft. En lösning som 
innebär att livsmedelskedjan reducerar sitt 
koldioxidutsläpp med åtskilliga ton per år.
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Butikerna har valt att köpa 
all sin el genom Energi 
Försäljning Sverige, ett 
producentoberoende el-
handelsbolag som hjälper 
svenska företag med be-
hovsanpassade elavtal  

   och kvalificerad  råd-   
  givning. Malmborgs 
personlige rådgivare       

på Energi Försälj-
ning Sverige 
är Jonas 
Erlandsson.

Kan man själv välja vilken typ av 
el man ska använda?
– Ja, man kan välja mellan el som 
producerats från vind, vatten, bio, 
kärnkraft och fossila bränslen. Att 
köpa enbart vind-el är ett frivilligt 
åtagande och medvetet val från 
Malmborgs sida. 

Hur kan man veta att vind-el är 
mer miljövänligt?
Vind-elen vi förmedlar åt Malm-
borgs är ursprungsmärkt. Den ger 
ett minimalt utsläpp av koldioxid. 
Nivåerna av CO2 är så gott som 
försumbara.

Är vind-el mycket dyrare?
Jämfört med kärnkraft och fossila 
bränslen kostar vind-elen något 

mer. Priserna varierar för var dag, 
och det är här jag kommer in i 
bilden. Som portföljförvaltare är 
mitt jobb är att analysera omvärl-
den så att jag kan välja inköpstill-
fälle då priserna är som mest 
fördelaktiga. 

Vilka är fördelarna?
Vind-elen bidrar inte 
till växthuseffekten. Den 
är ren och miljövänlig. 
Idag kommer cirka 10% 
av den svenska produk-
tionen från vindkraft, för 
bara 10 år sedan var det 
1%. Det är glädjande att fler 
och fler av våra kunder/före-
tag väljer vind-elen och där är 
Malmborgs ett gott exempel.

Malmborgs och Energi 
Försäljning Sverige

Det finns mycket regler kring hur och var vindkraftverk får uppföras. Stor hänsyn 
måste tas till bland annat fågelliv och grannar. Den energiform som ökar mest i 
Sverige just nu är vindkraften, samtidigt minskar kärnkraften. För att kunna vara 
säker på att Malmborgsbutikerna bara utnyttjar el från vindkraft finns en ursprungs-
certifiering av den inköpta elen.  Blir du mer nyfiken på vind-el och hur ditt företag 

aktivt kan bidra med ett medvetet miljöval? 
Ring vår expert på vindkraft, Jonas Erlandsson 070-5085210, 
mail: jonas.erlandsson@energi-sverige.se 
eller besök www.energi-sverige.se Angivna priser är maxpriser, andra priser kan förekomma i respektive butik. Erbjudandet gäller 7-13/9. 

Reservation för slutförsäljning. Bilderna kan vara symboliska. För öppettider, 
adresser med mera se www.malmborgs.se

5990
/kg

MAJSKYCKLING
från Klasaröds

7900
/3 st

CLASSIC KAFFE
450-500g,  Gäller ej selection, hela bönor.  

Max 1 köp per kund. 

1500
/kg

BANANER
Ekologiska från Colombia/Equador

På Klasaröds Gård i Blentarp har vi i 20 år med stor omsorg 
fött upp majs- & storkycklingar. De växer upp frigående på 
nyströdd bädd av halm, har gott om plats att leva och sprätta 
runt på. Stallarna har fönster så att dagsljuset kommer in och 
ger naturlig dygnsrytm med mörker för nattvila. Kycklingarna 
trivs och håller sig friska. De växer lite långsammare, men 
resultatet blir en välsmakande kyckling!
/Bodil och Tore Sven on, Klasaröds Gård

PÅ NATURENS VILLKOR 

Erbjudandet gäller endast 7-13/9. 

Erbjudandet gäller endast 7-13/9. 

Erbjudandet gäller endast 7-13/9. 
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å Malmborgs har vi un-
der många år satt miljö 
och kvalitet i fokus. Detta 
märks inte minst i våra 
MSC-certifierade fiskdis-

kar som har ett stort sortiment av 
MSC-, ASC- och KRAV-märkt fisk. 

Vi har som regel att följa WWF:s 
röda riktlinjer till punkt och pricka, 
något som innebär att du som 
kund alltid kan handla fisk och 
skaldjur, med ett gott samvete. 

”Genom att välja miljö-
certifierad fisk och 
skaldjur kan vi tillsam-
mans bidra till en mor-
gondag med sundare 
hav. Vinsterna är stora 
för alla – ett miljöklokt 
fiske tryggar människors 
försörjning och framtida 
fiskbestånd och bidrar 
till att skydda den mari-
na miljön världen över.”

Världsnaturfondens guide
Världsnaturfonden (WWF) samman-
ställer varje år en konsumentguide för 
mer hållbara och miljövänliga köp av 
fisk och skaldjur. Guiden stödjer certifie-
ringarna KRAV, ASC och MSC som bäs-
ta tänkbara miljöval för konsumenter. 

WWF:s guide indelas i rött, gult och 
grönt. Enligt guiden ska rödmarkerade 
arter helt undvikas. De kommer från 
ohållbara fisken eller odlingar som 
skadar miljön och de arter som lever 
där. Exempel på rödlistade arter är 
Havskatt, Hoki och Alaska pollock från 
nordvästra Stilla havet. En gulmarke-
ring innebär att man ska vara försiktig. 
Grönt är självklart det bästa valet efter-
som bestånden är rikliga och fiske och 
odlingar sköts på ett mer hållbart sätt. 
Alla fisk- och skaldjursprodukter som är 
märkta med MSC, ASC eller KRAV är 

per automatik grönlistade. I Malmborgs 
fiskdiskar kommer du aldrig att hitta 
rödlistad fisk.

MSC för vildfångad fisk och skaldjur
Vid ett besök i en Malmborgsbutik möts 
du av det blå MSC-märket. Märket finns 
både i fiskdisken och i frysarna. MSC 
(Marine Stewardship Council) är en 
global och oberoende organisation 
som drivs som en icke vinstdrivande 
organisation. Märket innebär att de 
produkter du köper kan spåras hela 
vägen tillbaka till ett certifierat hållbart 
fiske. MSC skapades 1997. Sedan dess 
har många fiskare världen över 
ändrat sina fiskemetoder. Det innebär 
att vissa fiskarter har haft möjlighet 
att återhämta sig. Ett exempel är vår 
Östersjötorsk. För andra arter är dock 
vägen tillbaka lång att gå.

Vår personal hjälper dig
Ibland kan vår strikta miljöprofil innebä-
ra att du som kund inte hittar den fisk 
du är van vid. Det är ett kärt problem 
som enkelt kan lösas genom att välja 
likartade alternativ. Personalen i våra 
fiskdiskar hjälper gärna till med tips. 

Det går att göra mycket gott av grön-
listad fisk. Många väljer till exempel lax 
och torsk av gammal vana. Ett alter-
nativ kan vara Seabream, en medel-
havsfisk som många kanske provat 
under en semesterresa till Grekland. Ett 
annat alternativ är att byta ut torsken 
mot den grönlistade koljan som ligger 
på ungefär samma prisnivå. Det finns 
mycket spännande att upptäcka i 
fiskdisken. 

Brukar du fundera över hur 

fisken du äter fångats? Har du 

undrat över hur världshaven 

påverkas? Det är stora frågor, 

men viktiga för oss som vill att 

det ska finnas fisk och skaldjur 

kvar i haven för framtidens 

generationer. Tyvärr bedrivs 

fiske på många ställen värl-

den över på ett sätt som 

utarmar haven och skadar 

den marina miljön.

Ingen rödlistad fisk i 
Malmborgs fiskdiskar!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MALMBORGS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MALMBORGS
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Vi har bestämt oss för att inte sälja något 
rödlistat i våra fiskdiskar! Oavsett var du 
handlar fisk och skaldjur, var vaksam på 
vilken märkning de har.

Kolla alltid efter
miljömärkt fisk

Vill du ha gott samvete när du äter 
fisk? Håll utkik efter märkningarna 
MSC, ASC och KRAV. WWF stödjer 
dessa certifieringar från tredje part 
som bästa tillgängliga miljöval för 
konsumenter. Genom att välja certi
fierade fiskar och skaldjur bidrar du 
till en mer hållbar konsumtion.

Välj MSC, ASC och KRAV

KRAV
KRAV är en nationell  
certi fiering och står  

för en hållbar livsmedelsproduktion. 

MSC – Marine  
Stewardship Council 

MSC är en global organisation som tar 
fram standarder för vildfångade certi
fierade fisk och skaldjursprodukter.

ASC – Aquaculture 
Stewardship Council

ASC grundades 2010 och certifierade 
de första fiskodlingarna 2012. Exem
pel på arter som stegvis certifieras är 
odlad hajmal, tilapia och lax.

På wwf.se/fiskguiden finns en 
mer utförlig version av WWFs 
FISKGUIDEN 2015. Tryckt version 
av fiskguiden kan beställas mot 
portokostnad från info@wwf.se
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WWF.SE
• FISKGUIDEN 2015

Världsnaturfonden WWF, Ulriksdals Slott, 170 81 SOLNA. Telefon 08624 74 00

Världsnaturfonden WWF

HÅLLBART FISKE
WWF arbetar för att 
minska illegalt fiske 
och den mängd fisk 
som dumpas överbord. 

EUs GEMENSAMMA  
FISKERIPOLITIK
WWF jobbar för den gemensamma 
fiskeripolitiken utan skadliga sub
ventioner och för hållbara förvalt
ningsplaner för alla fiskarter.

MILJÖMÄRKT FISK

SMARTA FISKEREDSKAP
WWF stödjer utvecklingen 
av smarta fiskeredskap som 
minskar onödiga bifångster.

Genom att välja miljö 
märkt fisk kan du bidra 
till ekosystem i balans.

Ladda ned FISKGUIDEN!

Scanna QR-koden 
och ladda ned 
WWFs mobilapp 
till din telefon!
 

FISKGUIDEN

2015

TÄNK PÅ MILJÖN – 
VÄLJ RÄTT FISK
Fisk är nyttig mat men det gäller att välja miljömedvetet 
även i fiskdisken. Många arter är hotade. En del fångst 
och odlingsmetoder sker på ett sätt som skadar både 
miljö och andra marina arter. På Malmborgs följer vi därför 
rekommendationerna från Världsnaturfonden, WWF, och säljer 
inte rödlistad fisk. Titta efter miljömärkena MSC, ASC och KRAV. 
De står för ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden och 
främjar en ekologisk produktion.

Läs mer:
www.msc.org/se
www.krav.se
www.asc-aqua.org
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11900
/kg

KOLJAFILÉ
MSC, No Atlanten 27

Erbjudandet gäller endast 7-13/9. 

Angivna priser är maxpriser, andra 
priser kan förekomma i respektive 
butik. Erbjudandet gäller 7-13/9. 
Reservation för slutförsäljning.  
Bilderna kan vara symboliska.  
För öppettider,adresser med mera 
se www.malmborgs.se

Erbjudandet gäller endast 7-13/9. 
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Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärke  
och ställer tuffa miljö- och klimatkrav. En 
Svanen-märkt butik har bland annat ett stort 
utbud av miljömärkta och ekologiska varor. 

Våra butiker har ett effektivt kylsystem, varutransporterna 
till butiken är miljöanpassade och verksamheten arbetar 
för minsta möjliga miljöbelastning i dagliga rutiner.

MSC
Marine Stewardship Council, MSC, är en 
global och oberoende organisation som drivs 
som en icke vinstdrivande organisation.
Märket innebär att de produkter du köper 

kan spåras hela vägen tillbaka till ett certifierat hållbart 
fiske. MSC skapades 1997 av Världsnaturfonden (WWF) 
och Unilever. Certifieringen gäller endast vildfångad fisk 
och skaldjur. 

KRAV
Kontrollföreningen för ekologisk odling  står 
bakom Sveriges mest kända miljömärkning. 
KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god 
hälsa och socialt ansvar. Detta innebär bland 

annat att de produkter som är KRAV-märkta inte är besprutade 
med skadliga bekämpningsmedel och att de bidrar till en giftfri 
miljö. I Malmborgsbutikerna kan ni hitta ett stort urval av 

kravmärkta produkter.

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning 
som värnar om en världshandel med rättvisa 
villkor. Våra butiker propagerar aktivt för varor 

framställda under ärliga och rättvisa former och därför har 
ICA Malmborgs ett stort utbud av Fairtrade-märkta produkter. 
Genom att ta vårt ansvar, själva se sambanden och agera 
utifrån dem kan vi hjälpa våra kunder att se och handla rätt.

Kvalitetscertifierad  
butik
Att maten är trygg och säker är en av ICAs 
viktigaste frågor och att utveckla säkerheten 

för livsmedelshantering i butik är något vi ständigt arbetar 
med. ICA Malmborgs är certifierade enligt svensk standard 
för livsmedelshantering, en standard som garanterar att 
alla butiker håller samma höga kvalitetsnivå.

Kärlek, humlor 
och tomater
Året var 1919 och första världskriget 
var äntligen över. Johan Wellberg, 
som ursprungligen kom från 
Tomelilla, slog sig ner i skånska 
Kvarnby och började odla grön-
saker i egen regi.

Bland skörden fanns gurka, tomater, 
sallat, blomkål och vitkål som odla-
des både på friland och i växthus. 
En del av skörden såldes på Mölle-
vångstorget, i hjärtat av Malmö.

Innan Johan startade eget hade 
han under ett antal år praktise-
rat såväl i Tyskland som på olika 
slottsträdgårdar i Skåne.
Sedan dess har nästan ett sekel 
förflutit och Johans trädgårdso-
dlingar har fortlevt i högsta 
välmåga. Idag drivs de av hans 
barnbarn – Ragnar och Ingvar 
Petersson.

 

Tredje generationens odlare har 
valt att specialisera sig på toma-
ter och växthusen ligger nu för 
tiden i Sunnanå, i skarven mellan 
Staffanstorp, Burlöv och Malmö 
Kommun och i Malmö.

Tomaterna som blev Malmborgs 
”Eget val”.
– Jag och min bror har odlat 
tomater sedan barnsben, förklarar 
Ingvar Petersson. Vi har valt att 
specialisera oss på tomatsorter 

som är mindre och smakrikare.
I växthusen i Haga kan man 
hitta sorter med namn som Svea 
kvist, Flavorino, Bärnsten, röd 
och orange plommontomat och 
Delikatess.

Vårt eget val
Produkter med det lilla extra

– Att Malmborgs har utnämnt våra 
tomater till sitt ”Vårt eget val” ser 
vi som en fin utmärkelse. I dagens 
värld finns så otroligt mycket kon-
kurrens från utlandet. Importerade 
tomater kan erbjudas året om till 
låga priser och det är något som 
vi varken kan eller vill matcha. Hos 
oss på Sunnanå växer tomaterna 
enligt naturens rytm och plockas 
för hand när de är vackert röda.

Odlade med mycket kärlek
Avståndet mellan Ragnar och 
Ingvars växthus i Sunnanå och 
diskarna i Malmborgsbutikerna är 
inte långt. Det rör sig om några få 
kilometrar. De tomater som plock-
as på morgonen kommer snabbt 
ut i butikerna och finns i hyllorna 
samma dag eller som allra senast 
dagen efter.

Eftersom transportsträckorna är så 
korta kan man vänta in i de längs-
ta med att plocka tomaterna, på 
så sätt får de tid att växa sig riktigt 
röda direkt på plantorna. Något 
som ger en full smakupplevelse.

– Precis som osten och vinet så 
ska tomater vara rumstemperera-
de, förklarar Ingvar.

Med humlornas hjälp
Sunnanåtomaterna är konven-
tionellt odlade och under Svenskt 
Sigill. Till skillnad från Holland och 
Spanien bjuder inte det skånska 
klimatet på samma värme. Det 
innebär att de svenska odlingarna 
ligger i träda under vintern, och 
med lite tur kan temperaturen 
sjunka under nollpunkten inne i 
växthusen.

– Lite frost är den bästa bekämp-
ningen, det eliminerar mycket 
av skadedjuren. Under åren har 
vi också lärt oss att använda 
biologisk bekämpning. Med såpa 
och nyttodjur kommer man väldigt 
långt. Jag har själv två barn som 
är jätteglada för grönsaker. Det 
känns skönt att veta att de kan 
springa ut i växthusen och äta 
solvarma tomater direkt från 
plantorna.

En annan flitig medhjälpare är 
humlorna som bor i växthusen. 
Deras syssla är att pollinera toma-
terna, något som de brukar klara 
av snabbt.

– Det lustiga är att humlorna har 
en förkärlek för de extra söta spe-
cialtomaterna. De flyger gärna en 
liten extra bit för att först komma 
till sina favoriter för att sedan 
avsluta med de mindre söta
varianterna.

Genom att våra tomater nu får 
etiketten ”Vårt eget val” på Malm-
borgs hoppas vi att fler skåningar 
ska kunna lära känna tomater när 
de är som bäst, avslutar Ingvar 
Petersson.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MALMBORGS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ICA MALMBORGS

Certifieringar
God mat, fina råvaror och ett starkt omvärldsengagemang är viktigt för oss på ICA Malmborgs. 
Vi väljer vårt sortiment med omsorg och är noga med att våra produkter ska hålla hög kvalitet. 
Därför arbetar vi med olika typer av kvalitetsmärkningar.

Som Malmborgshandlare har vi ett genuint och personligt in-
tresse för det som finns i våra butiker. För oss är det inte bara 
varor som ska säljas. Mat är för oss en hjärtefråga. Tanken bak-
om Vårt Eget Val är att vi sakta men säkert ska välja ut och 
lyfta fram ett fåtal produkter inom varje färskvaruslag – frukt 
och grönt, kött, fisk och delikatess – som vi är extra stolta över.

För att utnämnas till Vårt Eget Val av Malmborgsgruppen mås-
te en vara ha ”det där lilla extra”. Det kan handla om närodlade 

tomater som fått växa sig solmogna hos en lokal odlare. Det 
kan vara lyckliga kycklingar från en familjedriven gård någon 
mil bort. Kanske är det bara nyttiga produkter som har en kvali-
tet utöver det vanliga. Närodlat och ekologiskt är en fördel 
men inte ett måste. I konceptet ingår även unika produkter som 
vi på Malmborgs tar fram i samarbete med en leverantör.
Ett exempel är de färska kräftor som kokas i vår egen lag, kryd-
dade enligt eget recept.

Intervju med Ingvar Petersson, tomatodlare, Sunnanå.
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amarbetet mellan 
Malmborgs och 
IM sträcker sig 
många år tillbaka. 

Det började i blygsam skala 
med försäljning av hibiskuste 
och torkade frukter från 
Guatemala. Nästa projekt 
blev att sälja en miljövänlig 
jutekasse. Ett projekt som 
skapat arbetstillfällen för 
utsatta grupper i det indiska 
samhället. Bara under 2014 
sålde vi över 10 000 kassar i 
Malmborgsbutikerna.

Malmborgs ger mera  
I början av 2015 gick start-
skottet för den så kallade 
”Germera-kampanjen” med 

syfte att samla in minst 240 
000 kronor till IM:s olika 
projekt världen över. Kärnan i 
kampanjen finns i butikernas 
pantrum där kunderna 
har fått ett nytt val när det 
gäller att panta flaskor och 
burkar. Genom ett tryck på 
en pantknapp kan man välja 
att skänka hela panten till 
projektet, istället för att kvittera 
ut pengarna själv. 

Varje vecka summerar 
Malmborgsbutikerna bidragen. 
För vare 50 000 kronor som 
kunderna pantar bidrar 
Malmborgs med 10 000 kr. På 
www.malmborgs.se kan man 
följa hur summan växer.

Hit går pengarna
De insamlade pengarna går 
i sin helhet till IM, och de går 
till viktiga ändamål. Projekten 
finns i elva länder världen över. 

I Palestina inriktar sig IM:s 
arbete på människor 
med intellektuella 
funktionsnedsättningar och 
deras rättigheter. I Gaza driver 
organisationen till exempel 
ett dagcenter där barn har 
möjlighet att utvecklas efter 
sina egna förutsättningar. I 
Malawi går pengarna från 
kampanjen till att stödja 
kvinnors rättigheter. 

Även i Sverige har IM ett stort 
engagemang och här handlar 

arbetet om integration och 
delaktighet för nyanlända 
och utrikesfödda ungdomar. 
Genom olika aktiviteter 
tillsammans med IMs 
volontärer får ungdomarna en 
chans att hitta nya kompisar, 
träna svenska, lära känna sin 
ort och förhoppningsvis hitta 
en rolig fritidssysselsättning.

På www.germera kan man se 
mer om alla projekten och var 
pengarna går.

”Tillsammans kämpar vi 
för en medmänsklig och 
rättvis värld.” 

Individuell Människohjälp (IM) är en svensk bistånds-
organisation som bekämpar och synliggör fattigdom och 
utanförskap i elva olika länder inklusive Sverige. IM har liksom 
Malmborgs sin bas i Skåne.

Malmborgs 
och Individuell
Människohjälp
Ett gemensamt engagemang
för en bättre värld

Genom att stödja och sponsra 
sportklubbar vill vi på ICA Malmborgs 
ge fler människor i alla åldrar chansen 
att hitta kärleken till sport.

ICA Malmborgs är stolta sponsorer av:

MALMÖ FF • FC ROSENGÅRD • LUGI • MALMÖ REDHAWKS
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Man kan tycka att en vanlig 
tygkasse inte betyder så myck-
et, och för dig som handlar på 
Malmborgs är den kanske bara 
ett miljövänligt alternativ till 
plastpåsarna. Men för skräd-
darna i norra Indien som syr 
kassarna innebär de mycket 
mer än så. Skräddarna tillhör 
utsatta grupper i det indiska 
samhället. Tack vare beställ-

ningen av tygkassarna har de 
en trygg försörjning och kan ta 
hand om sina familjer.

Kishan är en av de skräddare 
som syr Malmborgskassen. 
Han har fru och två barn, en 
son på 14 och en dotter som 
är 20 och läser till sjuksköter-
ska.

Tidigare arbetade Kishan 
i butiker under otrygga ar-
betsförhållanden eller gick 
arbetslös. Även när han hade 
arbete kunde han aldrig vara 
säker på att få lön i slutet av 
månaden.
Det hände ofta att lönen 
betalades ut för sent, eller inte 
alls. Kishans familj har därför 
levt mycket fattigt, vilket i sin tur 
gjort att hans fru varit tvungen 

att tigga pengar på gatan vid 
den lokala basaren.

– Förr oroade jag mig mycket 
för mina barns framtid, be-
rättar Kishan. Jag kunde inte 
föreställa mig hur jag skulle 
kunna ha råd att skicka dem 
till skolan och ge dem en god 
utbildning – framför allt såg jag 
inte hur jag skulle ha råd att 
utbilda min dotter.

Men Kishan Singh och hans 
familjs liv tog en vändning till 
det bättre för några år sedan 
när han fick i uppdrag av IM 
att sy kassar åt Malmborgs. De 
fair trade-märkta kassarna i 
juteväv ger en trygg inkomst till 
honom och familjen.
Hans fru tigger inte längre, 
utan hjälper till att vika och 

pressa kassarna som Kishan 
sedan syr ihop. För varje kasse 
tjänar de 250 rupies (ca 2,50 i 
svenska kronor) vilket på en 
månad blir omkring 9000 ru-
pies. Det är en lön som går att 
leva på för en indisk familj.

Idag går båda hans barn I 
skolan. Hans son är 14 år gam-
mal och går i grundskolan och 
hans dotter som är 20 år läser 
sitt andra år på sjuksköterske-
programmet. 

– Mitt liv det här året har varit 
väldigt bra. Det bästa ögon-
blicket var när jag såg min 
dotters terminsbetyg från 
hennes första år på sjukskö-
terskeutbildningen, hon hade 
väldigt bra betyg.

Kassen som gör 
drömmar till verklighet
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Tipsrunda!

Lämna in 
ditt kvitto

VINN EN CYKEL!

Vi älskar 

   fest!

v.39-40

2015

Vi bjuder alla i våra  
butiker på kaffe, tårta 
och smörgåstårta.

Demos och 
presentationer
i alla våra 
butiker.

Vinn 2 st biljetter till  
förhandsvisningen av  
Hotel Transylvania 2!
med Paprikaklubben

Var med och tävla om
damcyklar, barncyklar, prenumeration 
av Sydsvenskan och matlådor! 

För mer info och program:
www.malmborgs.se

För barnen (max 12 år)
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Ekologiskt
 
och

 
smakrikt

från svenska gårdar


