
Hemköps mission är att skapa matglädje varje dag. Det breda och prisvärda sortimentet, tonvikten på färskvaror, 

personlig service och inspirationen är det som kännetecknar Hemköp. Hemköps butiker omsätter ca 12 miljarder 

kronor och finns på ca 180 platser i Sverige. Hemköp ingår i Axfood AB (publ). 
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Hemköp skänker 2,5 miljoner till SOS Barnbyar 
Under 2016 donerade fler kunder än någonsin sin flask- och burkpant till välgörenhet. 

Sammantaget skänker Hemköp 2,5 miljoner kronor till SOS Barnbyars verksamhet. En 

ökning med 28 procent jämfört med året innan. 

Här nedan är listan över vilka butikers kunder som var mest givmilda 2016. 

 

Sedan 2007 har Hemköps kunder haft valmöjligheten att donera till SOS Barnbyar, antingen 

via butikens pantautomater eller genom att ge 10 öre av varje 100-lapp man handlat för. 2016 

syntes en kraftig ökning i den summa Hemköps kunder valde att donera till välgörande 

ändamål. 

 

Mest pengar skänkte kunderna som handlar på Hemköp Torsplan i Stockholm, med Hemköp 

Sjövik, Stockholm, och Hemköp Västra Frölunda, Göteborg, på andra respektive tredje plats. 

Noterbart är att två butiker i Dalarna, Hemköp Hedemora och Hemköp Leksand, slår sig in på 

plats 11 och 12 på en topplista som av förklarliga skäl mest upptas av butiker i Stockholm och 

Göteborg som har fler kunder och högre omsättning. 

 

1. Hemköp Torsplan  54.991 kronor 2016 

2. Hemköp Sjövik  37.815 kronor 2016 

3. Hemköp Frölunda  35.190 kronor 2016 

4. Hemköp Skarpnäck  35.126 kronor 2016 

5. Hemköp Mölnlycke  33.057 kronor 2016 

6. Hemköp Billdal  32.380 kronor 2016 

7. Hemköp Djurgårdsstaden 29.664 kronor 2016 

8. Hemköp Stäket  25.635 kronor 2016 

9. Hemköp Annedal  24.760 kronor 2016 

10. Hemköp Göteborg  21.907 kronor 2016 
Se hela topp 20-listan som bilaga. 

 

Av Hemköps samtliga 196 butiker i Sverige är det i dag 125 som har två knappar och därmed 

ger kunderna en möjlighet att välja att skänka sina pantpengar till välgörenhet. 

 – För oss på Hemköp är samarbetet med SOS Barnbyar väldigt viktigt och vi firar tio år i år. 

Samarbetet ger stor intern stolthet och det är fantastiskt att vi, tillsammans med våra kunder, 

har kunnat öka bidraget i år med närmare 30 procent. Vi är otroligt stolta och glada för det, 

säger Hemköps vd Thomas Gäreskog. 

 
Bildtext: Kunden Thomas Dreber med Felicia Pihl och Carl Orrefors som jobbar på Hemköp Torsplan, den 

butik vars kunder skänkte mest pantpengar 2016. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Claes Salomonsson, tf presschef Hemköp, telefon 0702-89 89 83. 


