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Snart öppnar Nordens första social supermarket i Rågsved  
 
Vid årsskiftet öppnas Matmissionen i Rågsved. En matbutik som minskar matsvinnet genom 

att sälja varor med bland annat nära bäst-före-datum, underlättar för personer som lever i 

ekonomisk utsatthet genom låga priser och skapar arbetstillfällen för personer som idag står 

utanför arbetsmarknaden. Butiken är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms 

Stadsmission och Axfood.  

 

Stockholms Stadsmission öppnar Nordens första sociala matbutik, Matmissionen i centrala Rågsved 

vid årsskiftet. Butiken har som mål att tillvarata över 200 ton överskottsmat under 2016. Förutom att 

butiken i sig är en social satsning kommer eventuella intäkter från butiken gå till att utveckla 

Stockholms Stadsmissionens arbete med arbetsintegration och matsvinn. 

 

En matbutik som förhindrar utsatthet 

– För oss är Matmissionen en dröm som går i uppfyllelse. Konceptet är unikt på så vis eftersom vi 

under ett och samma tak kan minska utsatthet och öka egenmakt genom att förse ekonomiskt utsatta 

familjer med prisvärda varor samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för dem som idag som står helt 

utanför arbetslivet, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission. 

 

Matmissionen har öppet för alla men kommer att erbjuda medlemskap till människor som lever i 

ekonomisk utsatthet, vilket innebär att medlemmar kommer att få handla mat till en tredjedel av vanligt 

butikspris. Under första året kommer även 20 personer som idag står utanför arbetsmarknaden att 

erbjudas arbetsträning i butiken.  

 

Minskat matsvinn genom försäljning av funktionella varor som annars skulle slängas  

Produkterna i butiken kommer att vara sådana som är nära eller som precis har passerat nära bäst-

före-datum, eller av annan orsak inte möjliga att sälja i en vanlig butik. Målsättningen är att bidra till att 

minska det generella matsvinnet som alla matbutiker tampas med. 

 

– Det mest klimatsmarta är att inte slänga mat. Matmissionen gör inte bara en social insats, det är 
också ett bra bidrag till en mer hållbar konsumtion.” säger Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt 
ansvar på Axfood. 
 

Samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood  

Butiken är ett pilotprojekt som etableras i ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Axfood 

(Willys och Hemköp), där Stockholms Stadsmission äger och står för driften av butiken och Axfood är 

medgrundare samt bistår med livsmedel, finansiering och kunskap.  

 

Med i projektet finns också ett tiotal medfinansiärer från livsmedelsproduktionsledet, som också 

kommer att skänka varor som ska säljas. Dessa är: Arvid Nordquist HAB, Coca-Cola i Sverige, 

HKScan Sweden AB, Kavli, Lantmännen, Nestlé Sverige AB, Rydbergs, Santa Maria AB, SCA, Orkla 

Foods Sverige. Projektet är delfinansierat av Vinnova och övriga medfinansiärer är: Axel Johnson, 

Bring och Axfoundation. 

 

 

 

 



 
 
 
Adress:  

Matmissionen, Bjursätragatan 55, 124 63 Bandhagen, (T-bana Rågsved) 

Telefon: 08-68 42 3409 

 

För att läsa mer om hur man ansöker om medlemskap i Matmissionen eller bidrar med 

livsmedelsgåvor, se Stockholms Stadsmissions hemsida: 

http://stadsmissionen.se/Omoss/Vara-verksamheter/Sociala-foretag/Social-Supermarket/  

  

För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Gimner, Marknadsansvarig sociala företag, Stockholms Stadsmission,  

tel: 0704-25 64 46, maria.gimner@stadsmissionen.se 

 

Claes Salomonsson, Presschef, Axfood AB, 

tel: 0702-89 89 83, claes.salomonsson@axfood.se 

 
Om Stockholms Stadsmission  

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting 

och andra ideella organisationer. Stockholms Stadsmission bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, 

barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av 

anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder 

och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från egen affärsverksamhet. Läs mer på Stadsmissionen.se. 

 

Om Axfood AB  

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda 

kedjorna Willys och Hemköp. Antalet egenägda butiker uppgår till 257. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal 

handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan, men också under varumärken som 

Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Grossistförsäljning mot företag drivs genom 

Axfood Närlivs och egenägda kedjan Axfood Snabbgross. Partihandeln drivs genom Axfood Sverige. Axfood är noterat på 

Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna. 

 

http://www.stadsmissionen.se/

