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Förkortad version av svaren på Skrivelser som Norrbottens 

Husmodersförbund skickat till ICA, WILLYS OCH COOP gällande 

deras sortiment, samt motion nr 6 till APOTEKET AB 
 

 

 

COOP Norrbotten svarar i korthet på vår kritik om att de lanserar egen mjölk från ett mejeri 

i Dalarna: Kooperationen har till huvuduppgift - att konsumenternas intresse i första hand 

tillgodoses - för att erbjuda ett billigare alternativ till lägre pris. Kunden får själv välja 

alternativ. Coop Mjölk är ett komplement till Norrmejeriers mjölk, samt att de värnar om 

miljön på en rad olika sätt. 

 

 

ICA Kundkontakt svarar så här: Sverige är inte självförsörjande när det gäller nötkött. Vi 

behöver importera från andra länder för att det skall räcka till för oss i Sverige. Fastän vi 

ställer krav på att våra leverantörer skall vara certifierade, kan vi ändå drabbas av 

salmonellasmittat kött, som är en bakterie som är vanligt förekommande runt om i världen. 

Alla ICA-handlare är egna företag och väljer själva vem de vill köpa sina varor ifrån. Det är 

fritt för kunden att framföra sina önskemål om närproducerade varor. Vi uppmanas att själva 

tala med vår egen ICA-handlare. 

 

 

WILLYS Kommunikatör svarar: De poängterar att de ”lever lågpris”. Reklamen: Sveriges 

billigaste matkasse! Alla deras butiker är märkta med Naturskyddsföreningens märkning”Bra 

miljöval”. Miljön skall ej belastas och därför jobbar de ständigt med miljöfrågor.Givetvis ska 

utländska produkter märkas med svensk etikett, om vi hittar en vara som saknar svensk text 

skall vi ”höra av oss” till Willys! De har numera ett stort utbud av ekologiska varor 

poängterar Willys. Gällande salmonellasmittat kött, se lika ovan ICAs svar! 

 

 

Svar på MOTION nr 6  till Apoteket AB om svårsorterade medicinförpackningar. 

När det kommer till förpackningar av själva läkemedlen så är det ytterst tillverkaren som i sin 

registrering av läkemedlet väljer förpackning. Apoteket AB har i linje med deras 

miljömedvetenhet alltid en strävan att minska och minimera miljöpåverkan i alla led. 

 

 

MOTIONER: nr 9 gällande Färdtjänst, nr 8  för högt spelande musik i TV-programmen och 

nr 11 gällande svåröppnade förpackningar, har svar ej inkommit - hittills. 

 


