
ANNONS FRÅN Svenska
Retursystem

50   RESTAURANGVÄRLDEN NR 4 2019

n Victoria Lindh, projektleda-
re för Restaurang & Storkök 
på Retursystem, berättar att 
responsen är positiv och att 

servicen är något som har efterfrågats.
– Det här är ju en vinst för alla inblan-

dade! För att bara nämna några fördelar 
så minskar returlådesystemet matsvin-
net eftersom lådorna skyddar känsliga 
råvaror. Det sparar dessutom tid vid upp-

Market. De finns på tre platser i Stock-
holm och en i Uppsala. Driftschef André 
Mårtensson berättar att övergången till 
det nya systemet har gått smidigt.

– Personalstyrkan upplever att det-
ta är positivt. Som alltid när det införs 
större förändringar så innebär det ju en 
omställningsfas för de inblandade. Men 
alla är samarbetsvilliga och ser tydligt 
fördelarna med returlådorna.

På Klang hanterar man lådorna i tre 
faser, från beställning av varor till retur.

– Först beställer vi varor från Menigo. 
De levereras sedan i SRS-lådorna. När vi 
plockat ur varorna så staplar vi lådorna, 
och till sist returnerar vi dem när vi har 
en större mängd, förklarar André.

packning när det inte krävs någon vidare 
hantering av lådorna.

Lådorna cirkulerar från producent 
till slutkund via grossisterna i ett system 
där inget lämnas åt slumpen. Victoria 
förklarar hur hållbarhet genomsyrar 
verksamheten och att systemet med 
returlådorna innebär stora vinster för 
miljön.

– Vi räknar med besparingar på 219 g 

Det aldrig varit några problem att hålla 
reda på lådorna tycker André. 

– Det står tydligt på följesedeln hur 
många backar vi har tagit emot. Har man 
bara ordning och reda så löser det sig.

André tycker systemet med lådorna 
har många fördelar jämfört med hur de 
hanterat sina råvaruleveranser tidigare.

– Det är ju miljöaspekten framför allt. 
Det blir betydligt mindre material i form 
av kartonger och dylikt att källsortera. 
Vi på Klang jobbar ju utifrån ett hållbart 
perspektiv. Till exempel så ersätter vi nu 
engångsmaterial till helt återvinnings- 
bara produkter, vi jobbar mot ”zero waste”, 
(det vill säga gör allt vi kan för att minska 
matsvinnet) och inte minst så planerar vi 

koldioxid per returlåda, så det blir defini-
tivt en skillnad för branschen!

Systemet med lådorna fungerar tack 
vare ett smart pantsystem. Det är alltid 
mottagaren som betalar panten, 40 kr per 
låda. Restaurangerna krediteras så snart 
de tomma lådorna kommit tillbaka till 
grossisten. När lådorna därefter skickas 
tillbaka till Retursystems logistikanlägg-
ningar så tvättas de och ses över noggrant. 
De lådor som gått sönder och inte kan la-
gas på plats mals ner och blir till nya lådor.

BRANSCHEN VÄLKOMNAR  
RETURLÅDORNA
En av alla restauranger som använder 
Svenska Retursystems lådor är Klang 

noga leveranserna för att minimera anta-
let transporter.

Men inte minst tycker André att det är 
riktigt bra lådor!

– De är enkla att hantera och stapla och 
man kan ju också förvara varor i dem i ky-
lar och torrförråd under kortare perioder. 
Riktigt praktiskt! 

André tillägger också att han verkligen 
välkomnar den här förändringen i bran-
schen.

– Jag tycker det är bra att Menigo och 
övriga aktörer i branschen tagit det här ste-
get. Det leder ju till att företagen måste ta 
positiva beslut för miljön och för klimatet.

Läs mer om SRS-lådorna på Svenska 
Retursystems hemsida.

Ingen mer tidskrävande hantering av färskvaruleveranser! 
Vassa kartongkanter och smuts från dammiga emballage blir ett 
minne blott när nu även restauranggrossisterna börjar använda 
sig av Svenska Retursystems smarta returlådor.

Hållbart retursystem nu även i restaurang och storkök

– André Mårtensson, 
driftschef på Klang.

”De är enkla 
att hantera 
och stapla 
och man 

kan ju också 
förvara 

varor i dem 
i kylar och 
torrförråd 

under 
kortare 

perioder”

 Klang Market är 
en av de restauranger 

som använder Svenska 
Retursystems lådor.

SÅ SMARTA ÄR 
RETURLÅDORNA!
MINSKAR MATSVINNET
Eftersom den stabila konstruktio-
nen skyddar ömtåliga varor och 
minskar kross. Dessutom släpper 
lådorna igenom luft. På så vis 
minskar fukten och livsmedlen 
håller sig fräscha och får längre 
hållbarhet.

CIRKULERAR I ETT SYSTEM
I snitt används en låda 150 
gånger och har en livslängd på 15 
år. Lådor som går sönder lagas. 
När lådorna kasseras mals 
plasten ner och används vid 
tillverkning av nya lådor.

BÄTTRE FÖR ARBETSMILJÖN
Lådorna är enkla att lyfta, bära 
och plocka ur. Användarna 
slipper dra bort tejp, vika ihop 
tomma kartonger eller använda 
kniv för att öppna kartonger.
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