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Kartläggningen av utbudet av mil-
jövänliga livsmedel gjordes med 
hjälp av underlag från tidigare un-
dersökningar som Naturskydds-
föreningen gjort.

– Vi plockade ihop en lista med 
varor som skulle ge en jämförbar 
bild, men det är klart att det alltid 
går att vara mer noggrann, säger 
Per-Ola Björn, ordförande i Natur-
skyddsföreningen i Upplands-Bro.

Varor med stort miljöutbud, 
som rengöringsmedel, graderades 
efter ett trepoängssystem. Övriga 
varor poängsattes med ett ja- och 
nejsystem där ja gav ett poäng. 
Maxpoängen var 69.

Skillnaden mellan butikerna är 
stor. Coop Forum i Kungsängen 
fi ck 62 poäng att jämföra med 23 
poäng för Lidl i Kungsängen.

– Jag trodde inte att skillnaden 
var så stor. Lidl har profi lerat sig 
med många rättvisemärkta varor, 
men de miljömärkta varorna är få, 
vilket är konstigt då det faktiskt 
hänger ihop, säger Per-Ola Björn.

Michael Linander, inköpsdirek-
tör på Lidl Sverige, påpekar att 
butikskedjan håller på att öka sitt 
utbud av miljömärkta varor.

– Vi arbetar med att förstärka 
vårt sortiment med miljömärkta 
produkter. Under vintern lanserar 
vi en serie ekologiska produkter 
under eget varumärke, precis som 

vi har gjort med rättvisemärkta 
produkter, säger han.

Tobias Elgström, stormarknads-
chef för Coop Forum i Kungsäng-
en, ger sin förklaring till butikens 
goda resultat:

– Coop Forum som kedja har ett 
stort urval och satsar ekologiskt 
för att kunderna vill ha det. På lo-
kal nivå letar vi efter lokala odlare 
och då blir det ofta ekologiskt på 
köpet, säger han.

I butikerna undersöktes också 
prisskillnaden på varor med och 
utan miljömärke.

– Man blir nästan arg ibland 
över den hutlöst stora skillnaden, 
säger Per-Ola Björn.

Tobias Elgström på Coop håller 
med om att det ibland är ganska 
dyrt med miljövänliga produkter.

– Än så länge är det dyrare att 
tillverka ekologiskt och närodlat, 
men när man kommer upp i en 
viss nivå blir det billigare. Ju fl er 
som köper ju billigare kan det bli, 
säger han.
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tel 550 550 00

Tord Falk, 77, och Åke Blomstrand, 57, från Brunna brukar handla på Coop, men det blir inte så mycket miljömärkta varor eftersom de är lite dyrare. ”Ägg från 
frigående höns är minst och smakar sämst så allt är inte som det borde med miljömärkningen”, säger Åke.  FOTO: KAROLINA ÖNNEBRO

nyheter
Nyhetschef
Mikael Malm
mikael.malm@mitti.se
tel 550 550 43

Hälsan är dålig i Upplands-Bro
UPPLANDS-BRO Upplands-Bro kommun tillhör den grupp av 
kommuner i Sverige där minst antal personer tycker att deras 
allmänhälsa är bra, enligt en färsk rapport från Statens folk-
hälsoinstitut. Andelen personer med psykisk ohälsa är också 
högre än i de fl esta andra kommuner.

När det gäller lungcancerfall tillhör männen i kommunen 
den grupp som drabbas mest i landet medan kvinnorna ligger 
på genomsnittet.

i korthet

Stora skillnader i utbudet hos Upplands-Bros livsmedelshandlare.
Coop har mest miljövän-
liga livsmedel och Lidl 
minst.

Det visar en kartlägg-
ning av butikerna som 
Naturskyddsföreningen i 
Upplands-Bro har gjort.

Coop bäst på miljömärkt

Många aborter bland tonårsfl ickor
UPPLANDS-BRO Antalet aborter bland kvinnor som är 19 år 
eller yngre i Upplands-Bro är bland de högsta i landet – 29,3 
aborter per 1 000 kvinnor. Det visar en rapport som Sveriges 
kommuner och landsting, Statens folkhälsoinstitut och Soci-
alstyrelsen står bakom. I en fjärdedel av landets kommuner 
görs ungefär lika många aborter. Resten ligger lägre.

Träd skapar konfl ikt på Strandvägen
KUNGSÄGEN Villaägare på Strandvägen tycker att kommu-
nens tjänstemän behandlar dem felaktigt.

Anledningen till oenigheten är några stora pilträd som 
enligt grannarna skräpar ner hela gatan och en meterhög 
stubbe som lämnats kvar efter ett omkullblåst träd.

Ett annat träd är skadat och de som bor i närheten är rädda 
att det snart kommer att blåsa ner. Kommunen vill inte ta bort 
det då man anser att det kommer att blåsa ner i vattnet och 
inte över gatan.

Förening vill plantera ut regnbågslax
UPPLANDS-BRO Örnäs-Lillsjöns fi skeområde har ansökt om 
ett bidrag från kommunen för att plantera ut regnbågslax. 
Anledningen är att regnbågen själv har svårt att föröka sig i 
sjöarna. Tidigare har 360 exemplar av regnbågslax planterats 
ut till en kostnad av 20 000 kronor, men det behövs fl er.

Om kommunen bidrar med 20 000 kronor skjuter förening-
en själv till 10 000 kronor. Det skulle räcka till en utplantering 
av 500 fi skar.

Så här många poäng fi ck buti-
kena i Upplands-Bro. Maxpoäng 
var 69.

Butik Poäng

Coop Forum, Kungs-
ängen

62

Coop Konsum, Tibble 56

Ica, Bro 53

Willys, Bro 48

Ica, Kungsängen 45

Matnära, Bro 26

Lidl, Kungsängen 23
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Coop i topp◗ 

Ingrid Arkelid, 69, 
Björkhagen, hand-
lar på Coop Forum: 
”Ja, jag vill inte ha 
all skit som fi nns i 
maten. Jag bor inte 
i området, men här 
fi nns mycket att välja på.”

Babak Varfan, 23, 
Kallhäll, handlar 
på Coop Forum: 
”Jag letar inte efter 
ekologiska varor 
men köper gärna om 
jag ser dem. Ser det bättre ut och 
smakar bättre får det  kosta mer.”

Benny Backlund, 
54, Bro, handlar på 
Lidl: ”Jag vill gärna 
bidra till en bättre 
miljö men inte till 
vilket pris som helst. 
Miljöutbudet är litet här, men jag 
handlar oftast på andra ställen.”

Brukar du handla miljömärkt?◗ 

”Romario”-mordet upp i hovrätten
LÄNET I fredags tog Svea hovrätt upp målet med knivmordet 
i Kista i oktober förra året. 

Attunda tingsrätt frikände tidigare i år tre unga män som 
misstänktes för mordet på den 23-årige man som kallades för 
Husbys ”Romario”. En av de misstänkta erkände i tingsrätten 
att han knivskurit 23-åringen men fälldes ändå inte. I fredags 
tog dock den misstänkte 19-åringen tillbaka sitt erkännande.

Åklagaren åberopar ingen ny bevisning till förhandlingarna 
i hovrätten.


