Några Fördelar
• Minskade kostnader för
avfallshantering
• Goodwill. Din butik syns hos vår
målgrupp, på sociala medier och
nyhetsartiklar
• Vi anpassar oss till ert arbetsflöde
• Långsiktig kundrelation. Flera som
hämtar från våra kylskåp säger att
de börjat handla oftare hos våra
samarbetspartner.

Målgrupper
Det lättaste sätt att nå ut till de mest utsatta
är att inte sätta några krav på vilka som får
ta del av matsvinnet. Därmed undviker
vi en del stigmatisering som förekommer
i vanliga välgörenhetsorganisationer
och det är därför våra utdelningsställen
är öppna till alla! Vi har observerat att
det är oftast pensionärer, nyanlända och
studenter som kommer till våra kylskåp.
Alla får möjligheten att bidra och vara
solidariska med varandra, främst genom
att bli maträddare.
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Vilka är vi? Våran vision

Hur funkar det?

Solidariskt Kylskåp, eller Solikyl, är en
öppen, kollaborativ och icke-kommersiell
verksamhet för att minska matsvinnet
som sker i mataffärer och i hushållen.

• Butiken bestämmer vilka dagar och
vilken tidspunkt som passar bäst för
regelbundna upphämtningar. Solikyl
tillsätter en kontaktperson som är
ansvarig för samarbetet och för utbildning av maträddare som hämtar maten.

Det handlar om att skapa en fysisk och
digital infrastruktur för att främja en
delningskultur kring livsmedel som
är lämplig för konsumtion, men som
annars hade slängts i soptunnan. Vi
minskar matsvinnet samtidigt som
vi ger folk möjligheten att hjälpa
varandra genom att bli maträddare.
Modellens framgången har påvisats i
Tyskland, under namnet Foodsharing,
där miljontals kilo mat har räddats, med
drygt 3 360 butiker som samarbetar och
ungefär 26 000 aktiva maträddare.
I Göteborg startades Solikyl med
erfarenheten av Foodsharing och vi
erbjuder samma smarta lösning inom
delningsekonomin. Vi bygger på digitala
verktyg för att kunna koordinera det
frivilliga arbetet av många maträddare.
På det viset kan vi garantera att det alltid
kommer att finnas ett par maträddare som
är redo att hämta upp maten vid angiven
tid och som är medvetna om rutinerna
för butiken och för matsäkerheten.

• Minst två maträddare
kommer vid varje
upphämtning, beroende
på mängder. De har koll på
datummärkningar och kan
sortera varor.

• Maträddarna levererar
till närmaste solidariskt
kylskåp, där maten brukar
försvinna väldigt fort!

Matsäkerheten – vad är
det som gäller?
Vi delar butikernas strävan efter att
garantera matsäkerheten och att noggrant följa livsmedelsreglerna. Med nya
lösningar är det svårt att veta vad som
gäller. Därför har Solikyl gått genom
regelverket och avklarat de viktigaste
frågorna med personer i myndigheter
och kommunen som är väldigt positiva
till våran idé. Den mest relevanta frågan
för våra samarbetspartner handlar
om butikens ansvar för maten efter ni
donerar till oss.
Maten som hamnar i solidariska kylskåp
ligger inte i butikernas ansvar. Så fort en
maträddare hämtar maten åtar den personen ansvaret för sortering av mat och
avfall samt säkert transport av varor.
Matsäkerheten garanteras eftersom det
är Solikyls community som kontrollerar
maten i tre steg: 1) av maträddarna som
har kunskapen som krävs, 2) av personen som hämtar mat åt sig själv och
är informerade om sitt eget ansvar, och
3) av volontärer som städar kylskåpen.
Det har aldrig hänt under Solikyls tid (ett
år av regelbundna leveranser) att någon
har blivit magsjuk av maten som plockades ur våra utdelningsställe och inte
heller har det hänt i andra länder som
applicerar samma modell på ännu större
skala.

