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Enbart Fairtrade-märkta rosor på Hemköp 
 

Ska du uppvakta någon du bryr dig om med en bukett rosor på söndag? 

Köper du dem på Hemköp är de garanterat Fairtrade-märkta. På Alla 

hjärtans dag – och framöver. 
 

Blommor är ett fint sätt att visa känslor - och omtanke. En ros kan betyda både kärlek, 

vänskap, längtan, välgångsönskan eller glädje, beroende på vilken färg du väljer. Köper du 

dina rosor hos Hemköp visar du dessutom omtanke om de som odlar blommorna. 

  

För från och med söndag den 14 februari (Alla hjärtans dag) är alla rosor i samtliga Hemköps  

butiker runt om i Sverige Fairtrade-märkta. Genom att välja Fairtrade-märkt bidrar du till att 

odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och 

levnadsvillkor och stoppa barnarbete. Kan det sägas bättre än med ett fång rosor?  

 

Hemköps rosor kommer från Fairtrade-certifierade odlare i Östafrika. 

 

–  Att Hemköp nu bestämt sig för att endast erbjuda Fairtrade-märkt inom en hel 

produktkategori visar att man på allvar vill vara med och förbättra arbets- och 

levnadsvillkoren för de anställda vid rosplantagen som blommorna kommer ifrån, säger 

Morgan Zerne, vd för Fairtrade Sverige.  
 

Vissa av Hemköps butiker har redan tidigare valt att helt gå över till Fairtrade-rosor – som i 

fjol märkte en försäljningsökning på hela 162 procent jämfört med året innan. 

 

Fast från och med söndag gäller alltså Fairtrade-rosor i samtliga Hemköps-butiker runt om i 

Sverige. 

 

 – Det här är ännu en viktig pusselbit i vårt mål att bli det mest hållbara varumärket i Sverige, 

säger Hemköps vd Thomas Gäreskog. 

 
 
För mera information kontakta:  

Maria Nobel, marknads - och kommunikationschef Hemköp, tel 070-669 98 23 

Claes Salomonsson, presschef Axfood, tel 070-810 24 02 

Åsa Domeij, miljöchef Axfood/Hemköp, tel 073-077 43 07 


