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De nya EU-reglerna
Gaserna som används
som köldmedium i butikernas kyl- och frysanläggningar har olika miljöpåverkan vid läckage.
De vanligaste gaserna i
butikernas kyl- och fryssystem R404A, R507A
blir av miljöskäl olagliga
från och med 1 januari
2020.
Redan nu har EU drivit
upp gaspriset med ambitionen att fasa ut gaserna.

Faten Jamal, ny butikschef på Handlar’n i Borås måste byta ut sitt kyl- och fryssystem innan 2020.
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Nya kylregler hotar butiker
● ●Nya EU-krav tvingar handlare att byta ut sitt kyl- och fryssys-

tem till 2020.
● ●Det innebär höga kostnader för de mindre butikerna.
Borås. Om tre år får butikerna inte längre fylla på
den vanligaste gasen som
behövs till kylar och frysar
enligt nya miljödirektiv
från EU.
De flesta större livsmedelsbutiker som också har
ett större kapital att röra
sig med har redan bytt ut
delar av kyl och frys-systemet.
– Vi har nyligen ändrat
vårt kylsystem, men har
frysen kvar att byta ut. Där

står vi lite i valet och kvalet
mellan vilket det blir, säger Christian Ruhdensjö,
butikschef för Ica City i
Fristad.
Frågan är komplex, menar han.
– Det har inte varit helt
klart vilka regler vi har att
förhålla oss till. Det är också inte bara en miljöfråga
utan en energifråga när
man ska satsa på ett nytt
system, säger han.
Alla City-butikerna i

Borås har en gemensam
strategi för hur bytet ska
gå till.
– Det är bara det att vi
har kommit olika långt i
det arbetet. Tack och lov
har vi muskler att göra det
här. Det rör sig om investeringar för flera miljoner
kronor, säger han.

Men för de mindre buti-

kerna kan det bli svårare.
– Det finns en risk för att
små butiker slås ut då man

inte har råd att investera i
det nya och inte har något
annat val än att stänga sin
butik, säger Pär Bygdeson,
vd på Livsmedelshandlarna.
Faten Jamal, ny butikschef på Handlarn’ i Borås
var inte medveten om de
nya reglerna när hon tog
över butiken för en månad
sedan.
– Det här är något jag behöver sätta mig in i. Jag vet
att vi har ett äldre system

nu. Vi kanske inte kan byta
ut allt på en gång, utan delar av det, säger hon.
Trots att det kan kosta
mycket pengar för hennes
butik tycker hon att de nya
EU-reglerna är bra.
– Det är viktigt att tänka
på miljön för framtidens
skull, säger hon.
På Ica Byttorp behöver
man också byta ut sitt kyloch fryssystem.
– Vår plan är att byta ut
det så fort som möjligt. Det
är klart att det blir stora utgifter för oss, men det är
inget vi kan vänta med, säger Dick Ljung, butikschef
på Ica Byttorp.
Ica Nära i Hedared bör-

jade byta ut systemet förra
året. För den lilla butiken
var det också en stor utgift.
– Det är klart att det inte
är lika lätt för oss som de
större butikerna att göra
en sådan investering, men
vi hade inget val, annars är
det ju bara att lägga av, säger butikschefen Pål-Erik
Bellhem.
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Boråsare tävlar i make up-SM
Snart tar sig boråsaren
Josefin Larsson till Stockholm med ambitionen att
koras till Sveriges bästa
sminkös.
BORÅS. Den 8 september är
det dags. Då tävlar Josefin
Larsson tillsammans med
nio andra make up-artister om att utses till bäst i
Sverige på make up. Just
nu pågår förberedelserna
för fullt.

– Vi har fått några olika teman att jobba efter och nu
övar jag så mycket jag kan
för att prestera på max un-

der tävlingen, säger Josefin.
Till vardags pluggar hon
till stylistlärare och arbetar också på Helens
Beautycenter i Centrum.
Med sig till SM i Stockholm har hon en tidigare
kollega och en vän som ska
agera modeller.
– Jag är jättetacksam att
det ställer upp och stöttar
mig hela vägen.

Josefine Larsson tror att

konkurrensen blir tuff.
– Jag har sett bilder från
tidigare år och nivån är
otroligt hög. Det här blir

”Nivån är otroligt hög.
Det här blir en rejäl
utmaning.”
Josefin Larsson

en rejäl utmaning, säger
hon.
Boråsaren har tidigare
vunnit skol-SM 2013. Sedan dess har utvecklingen
gått fort.

– Jag har lärt mig otroligt mycket de senaste
åren och jag hoppas att det
ska synas nu under SM.
Den här tävlingen är mer
på riktigt och vinner man
får man fortsätta tävla för
Sverige i Tyskland.
Förutom det skulle en
seger innebära en skjuts i
karriären, menar Josefine
Larsson.
– Alla erfarenheter jag
kan få kommer att vara
nyttiga i mitt framtida yrke
som stylistlärare. Och om
inte annat ska det bli superkul att delta, säger hon.
Niclas Liljenby

Boråsaren Josefine Larsson övar nu för fullt inför make up-SM
i Stockholm i september.
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