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SodaStream slår tillbaka efter Coca-Colas hot: 

Utlyser flaskfri dag 

SodaStream utlyser 16 juli till internationella ”Flaskfria dagen”. Syftet är att höja 

medvetenheten kring inverkan som engångsflaskor av plast har på miljön.  Samtidigt 

återupptar SodaStream den globala informationskampanj som hotas av stämning från 

Coca-Cola. Dagen uppmärksammas i Sverige och i ytterligare 17 länder. 

Kampanjen som Coca-Cola är upprörd över består av burar fyllda med flaskor och burkar och 
symboliserar den miljöförstöring som engångsflaskor medför. Innehållet i burarna är hämtat från 
soptippar och andra skräpsamlingar.  

Stämningshotet från Coca-Cola och kravet på att ta 
bort företagets flaskor från kampanjen har mötts 
av kraftiga reaktioner runt om i världen. Över 
120 000 personer har under de senaste veckorna 
anslutit sig SodaStreams upprop på Facebook som 
manar Coca-Cola att själva plocka upp sitt skräp, 
eftersom de hävdar att de äger flaskorna och 
burkarna.  

– Vi kommer inte låta oss tystas, säger Sodastream vd Daniel Birnbaum. Det är viktigt att människor 
får reda på de skador som orsakas av avfallet från platsflaskor. Vi vill visa människor runt om i 
världen vad Coca-Cola inte vill att de ska se, säger Daniel Birnbaum, vd på SodaStream.  

På måndag kommer buren  återigen att sättas upp i Stockholm, i samband med den nyinstiftade 
flaskfria dagen ”Un-bottle the World Day”, som uppmärksammas i 18 länder världen över. Budskapet 
på den svenska buren är att en genomsnittlig svensk familj på fyra personer förbrukar sammanlagt 3 
714 flaskor och burkar på fem år. Alla dessa flaskor och burkar kan ersättas av en enda 
återanvändbar flaska från SodaStream. 

– Tänk om, säger vi till dem som tror att återvinning är lösningen. Varje dag hamnar cirka 1 miljard 
plastflaskor i våra parker, sjöar och stränder, eftersom mindre än 30% av flaskorna i världen 
återvinns. Återvinning räcker inte som lösning på problemet, på grund av den miljöpåverkan som 
tillverkningen och transporten av produkterna medför. Vi hoppas att de stora läsk- och 
mineralvattentillverkarna börjar ta sitt ansvar för soporna och att de även förändrar sina 
buteljeringsmetoder, säger Daniel Birnbaum. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Emilie Thorsén, Geelmuyden.Kiese, på 08-566 26 000 eller eth@gkstockholm.com  

Om SodaStream 

SodaStream är marknadsledare inom kolsyremaskiner för hemmabruk. SodaStream-systemet gör det möjligt för konsumenter 

att kolsyra vatten och smaksätta kolsyrade drycker i hemmet, istället för att köpa färdigförpackade flaskor eller burkar. Det 

innebär mindre krångel och stora miljövinster. SodaStreams produkter finns i mer än 50.000 butiker i 42 länder runt om i 

världen. För mer information om SodaStream, besök hemsida: www.sodastream.com.  


