Från: Hans Rosenberg [mailto:hans.rosenberg@skk.se]
Skickat: den 4 januari 2018 14:05
Till: Salomonsson Claes <claes.salomonsson@axfood.se>
Kopia: @webmaster <webmaster@skk.se>
Ämne: Tricky på Hemköp?
Hej Claes!
Jag skriver till dig som kund hos Hemköp, hundägare samt Svenska Kennelklubbens presstalesperson,
just nu mer aktuell när det gäller smällare och fyrverkerier.
I dessa nyårstider ifrågasätter vi starkt att Hemköp säljer så kallade ”Tricky” i kassorna! Refererar till
Wasahallen på Upplandsgatan i Stockholm, där bilden som bifogas är tagen.
Senaste veckornas diskussioner vittnar om ett nyår där människor skjuter smällare och fyrverkerier
mot andra människor. Likaså upprepade bränder som förorsakats av fyrverkerier. Djur som stressas
och till med dör under nyårshelgens okontrollerade skjutande. Inte att förringa den miljöförstöring
som fyrverkerierna också medför.
-

Vi konstaterar att Hemköp väljer att med ena handen sälja mat för våra husdjur och låter
den andra handen ta död på desamma!

Flera stora kedjor har valt att inte sälja fyrverkerier såsom Bauhaus, Clas Ohlson, City Gross, COOP,
Dollarstore, Hornbach, ICA Maxi, Jula, Plantagen, Rusta och Willys med cirka 170 butiker.
Vi har tidigare fått information att även de Hemköpsbutiker som Axfood äger, inte heller säljer
smällare och fyrverkerier, men sanningen är en annan!
Hänvisar till vårt pressmeddelande
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/stoppa-smaellandet-kringnyaar-2344286
”Tricky” är inte fyrverkerier med det är smällare som enligt förpackningen inte ska kastas mot
person, ögon eller öron samt risk finns för bullerskada! Likaså fara för brand eller splitter och
kaststycken!
Vi ber dig att du förmedlar våra synpunkter till den som det berör samt att vi får ett svar på varför
Hemköp väljer att sälja ”Tricky” – år 2016 liksom 2017 och nu in på 2018?
Enligt en undersökning gjord av Novus 2017 har 34 procent av hushållen sällskapsdjur. En nog så
viktig avslutande fråga till Axfood/Hemköp – vill ni ha oss som kunder?
Vi kommer att redovisa ert svar på vår webbsida.
Vänliga hälsningar och en önskan om ett smällarfritt Hemköp!
Hans

Från: Jarl Elin [mailto:elin.jarl@hemkop.se]
Skickat: den 4 januari 2018 15:00
Till: Hans Rosenberg <hans.rosenberg@skk.se>
Kopia: Salomonsson Claes <claes.salomonsson@axfood.se>
Ämne: SV: Tricky på Hemköp?
Hej Hans,
Jag fick ditt mejl vidarebefordrat från Claes Salomonsson. Här kommer svar från Hemköp:
Hemköp har tagit ställning mot fyrverkerier och smällare till förmån för djur och natur. Som kedja
består Hemköp av butiker vi äger själva och butiker som egna handlare äger och som drivs under
varumärket Hemköp. Vi kan helt styra sortimentet i våra egna butiker och där har vi tagit bort
fyrverkerier sedan flera år. För de handlarägda butikerna har de allra flesta valt att gå vår väg och
tagit bort fyrverkerier, ett fåtal säljer fortfarande smällare och liknande tyvärr.
De smällare ni hänvisar till är ett enskilt inköp av en enskild handlare. Vi kommer att ta detta vidare
med hopp om att de inte köps in mer.
Hälsningar Elin Jarl
Pressansvarig Hemköp

Från: Hans Rosenberg
Skickat: den 4 januari 2018 15:39
Till: 'Jarl Elin' <elin.jarl@hemkop.se>
Kopia: Salomonsson Claes <claes.salomonsson@axfood.se>
Ämne: SV: Tricky på Hemköp?
Hej Elin! Och stort tack för snabbt svar – uppskattas!
Då är vår förhoppning att även Wasahallen på Upplandsgatan tar sitt förnuft till fånga med tanke på
alla de husdjursägare som finns i Vasastan!
Tack – och en god fortsättning på det nya året!
Hälsningar!
Hans

