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ÄT UPP ELLER DELA UT ISTÄLLET 
FÖR ATT SLÄNGA!

FRAMTIDENS KOLLABORATIV 
MODELL FÖR NOLLSVINN

Det finns inget bättre sätt att engagera dig i 
kampen mot matsvinn och hjälpa till andra 
än att vara en maträddare. Det innebär att 
du skulle vara ansvarig, tillsammans med 
andra, för upphämtning av mat hos våra 
samarbetspartner (affär, café, restaurang, 
etc.) och för att leverera till närmaste       
solidariskt kylskåp.  Du får ta med en del 
mat hem till dig också såklart!

Det funkar så här:

Bli maträddare!

• Erfarna maträddare 
följer med i början 
och visar allt du 
behöver veta

• Leverera till 
närmaste solidariska 
kylskåpet, där maten 
brukar försvinna 
väldigt fort!

• Du får tillgång till vårt 
bokningssystem där du kan 
välja när och var du kan
hämta mat

Anmäl dig för att bli maträddare på våran 
webbsidan solikyl.se!



Bli ambassadör!
Fakta om Matsvinn och 

Matsäkerhet

Butiker som donerar till oss har inget 
ansvar om det som hamnar i solidariska 
kylskåp, men maten kontrolleras ändå 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. 

Är du duktig på att kommunicera, 
argumentera, eller till och med tjata och 
vara envis när det behövs? Vi vill gärna 
att du blir Solikyl ambassadör!

Som ambassadör blir du Solikyls 
ansikte utåt och representerar oss i 
olika sammanhang, såsom evenemang, 
men framför allt till att få nya 
samarbetspartners. Du spelar en 
avgörande roll i organisationen genom 
att kontakta mataffärer, restauranger 
eller nya lokaler för solidariska kylskåp. 
Ju fler ambassadörer finns det i staden, 
desto mer mat kan vi rädda, flera kan 
engagera sig i sina stadsdelar och ännu 
flera kommer vara tacksamma för dem 
som hjälpte till att bygga en mer hållbar 
och solidarisk stad.

Anmäl dig för att bli ambassadör på våran 
webbsida solikyl.se. Förbereddningskurs 
och handledning ingår.

Vilka är vi? Våran vision

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

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. 

Ungefär en tredje del av all mat som 
produceras i världen går förlorad! Enligt 
Naturvårdsverket är två tredjedel av 
matavfallet i restauranger och butiker 
onödigt. Å andra sidan pekas hushållen 
ut som största källan till matavfall, 
trots att den största delen av avfallet 
är faktiskt oundvikligt (t ex bananskall 
och kaffesump). Vi vill hjälpa alla dessa 
aktörer såsom restauranger och butiker 
att minska sitt matsvinn.


