
 
Utmaning till butikerna: Vem har 
den avfallssnålaste matkassen? 
 
Avfallsfria Ada utmanar sig själv att leva en hel månad utan att skapa sopor. Nu 
utmanar hon och GreenhackGBG Göteborgs matbutiker, stora som små. Vem har den 
avfallsnålaste matkassen? Vågar din butik ställa upp? 
 
Har du någon gång reflekterat över den stora mängd förpackningar vi stöter på varje dag? Eller 
förvånas du över hur ofta du behöver gå ut med ditt sorterade förpackningsavfall? Du är inte ensam. 
 
Mellan år 2010 och 2012 ökade förpackningarna med 40 000 ton på den svenska marknaden. För 
ökningen stod främst plast som ökade med 15 000 ton och papper, papp, kartong och wellpapp som 
ökade med 14 000 ton. 
 
Avfallssnåla Ada utmanar förpackningsmängden genom att leva en månad helt fritt från avfall. Men 
hon kan behöva lite hjälp. Därför utmanar vi nu Göteborgs matbutiker att presentera den mest 
avfallsnåla matkassen! 
 
Vi kommer att bedöma kassen utefter den totala mängd förpackningar den innehåller. Inget fusk är 
tillåtet – varorna får inte ha plockats ut ur sina förpackningar innan de packas i matkassen. Om det blir 
lika lite förpackningsmängd hos två butiker kommer vi även att bedöma de olika förpackningarnas 
miljöpåverkan. 
 

Matkassen ska innehålla: 
 
Recept och ingredienser för en trerättersmiddag för tre. Tänk på att en av middagsdeltagarna är 
vegetarian! 
 

Till deltagande butik: 
 
Hör av dig till GreenhackGBG på greenhackgbg@miljo.goteborg.se när du har en matkasse klar för 
hämtning.  
 
Sista datum att lämna en matkasse är den 26 mars.  

 
 
 
 
Kontakt:  
Ulrika Naezer, alias ”Avfallsfria Ada” Peter Löwendahl, projektledare  
031-368 27 80  031-368 38 51 
076-799 05 01 0725-400 708 
ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se peter.lowendahl@miljoforvaltningen.goteborg.se 
 
 
GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för dig som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Vi 
öppnar för att dela tips, länkar och idéer kring den gröna omställning av Göteborg som pågår. Inspireras av 
nytänkare i framkant, dela egna tankar och bilder på Instagram och delta i debatten på Twitter. 
 
GreenhackGBG drivs av miljöförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg, 
stadsdelsförvaltningen Lundby, kretslopp och vatten samt konsument- och medborgarservice. Vi har även stöd 
från Västra Götalandsregionen. 
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