
M A G A S I N E T  P Å  S V E N S K A  I  H O N G K O N G  O C H  S Ö D R A  K I N A  F I R A R  4 0  Å R

Den ständiga  
miljöfrågan

Intervjuv med Josefine Bin Jung
Bättre med begagnat

Ät ute miljövänligt och gott

Vi gör ett riktigt skräpnummer med fokus på kompost, städning 
av stränder, återvinning och annat nyttigt för miljön.

B
BULLET INEN

November Nr 5/2021

I  Hongkong sedan 1981



2            3BULLETINEN NOVEMBER 2021 BULLETINEN NOVEMBER 2021

Bulletinens redaktion har tagit sig ann 
flera intressanta, komplicerade och 
ibland allvarliga ämnen under åren. I 

detta nummer har vi fokuserat på miljöfrå-
gor som berör både Hongkong och världen 
i helhet. Vi tittar givetvis på det arbete som 
görs här för att hitta nya hållbara lösning-
ar, tekniska förbättringar och bättre resur-
sanvändning. Det känns dock lite tungt när 
man läser och ser filmer om alla olika miljö-
mässiga utmaningar och intressekonflikter. 
När det gäller till exempel avfallshantering i 
Hongkong, så är det mycket som bokstavli-
gen sopas under mattan på soptipparna. Då 
är det ändå tröstande att få höra om de olika 
projekten som leder till långsiktiga lösningar.

I detta numret kan man läsa en intervju med 
Josefin Bin Jung som arbetar på företaget 
Diginex. De har utvecklat programvaror, i 
samarbete med organisationer och företag, 
för att underlätta kontrollen av både mil-
jömål och arbetsförhållanden i hela kedjan 
av underleverantörer. Vi har också ett spän-
nande reportage om åter-brukning i Hong-
kong med en enkel och bra slogan – ”Don’t 
Throw Me”. Vi har undersökt både affärer och 
restauranger som satsar på miljövänliga lös-
ningar. 

Under stormar och tyfoner blir det alltid 
mycket skräp som flyger runt och rinner ner i 
havet kring hela Hongkong. Det händer även 
att båtar tappar eller slänger sopor i vattnet, 
dessvärre. Att tillsammans rensa stränder 
och lämna in till återvinning kan ha en po-
sitiv social effekt förutom att man värnar om 
naturen. Det beskriver Lindsay Robertson, 
som har blivit intervjuad av Malin Rigneus i 
Sai Kung. 

En typ av återvinning som inte existerar 
ännu i Hongkong är kompostering av matav-
fallet. Ming Chan tillsammans med två an-
dra kollegor, startade en sådan verksamhet 

vid ett antal stora lägenhetshus. Hushållens 
matavfall transporterades till en ekologisk 
komposthög i New Territories. Projektet visa-
de Hongkongs regering hur det skulle kunna 
fungera även i större skala. 

Jag vill gärna här uppmärksamma en doku-
mentärfilm som heter ”reFashioned”, som jag 
såg nyligen. Filmen har visats ett fåtal gånger 
på några biografer i september, och jag råka-
de höra om de via en Whatsapp-grupp med 
journalister och filmare. Filmen berättar om 
flera omfattande planer och experiment för 
återvinning och åter-brukning. Den kommer 
upp igen på Palace IFC den 27:e oktober.  För 
mer information: www.refashionedfilm.com
Håll Hongkong rent!

Elisabet Helander

I detta nummer

Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för 
aktiviteter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen 
drivs helt ideellt, utkommer med 6 nummer per år, och 
distribueras gratis till dem som anmält sig på Bulletinens 
hemsida. Adressändringar anmäls direkt till Bulletinen (via 
bulletinenhk@gmail.com). Vill du bidra med textmaterial 

eller bilder från olika evenemang får du gärna höra av dig 
till någon i redaktionen. Bulletinen  sponsras av Sveriges 
generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Business 
Sweden, SWEA, Svenska kyrkan och Svenska skolan samt 
annonsintäkter. 
www.bulletinenhongkong.com
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Utsläpp och föroreningar i Hongkong
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Den enskilt största källan till  
luftföroreningar är shippingverksamheten.

Utsläpp och föroreningar
Motorfordon, båtar och andra marina farkoster samt kraftverk är de tre största anled-
ningar till utsläpp lokalt i Hongkong

Största utmaningarna är:

- Vägföroreningar orsakade av dieselfordon som är transportfordon, bussar samt 
minibussarna

- Regional smog (från Kina)

Det har skett en förbättring av luften i Hongkong tack vare att äldre fordon har fasats 
ut under de senaste tio åren (2010–2019) samt att det infördes restriktioner på farty-
gens bränslekvalitet från och med 1 januari 2019. Luftkvaliteten mäts vid vägstationer 
och de har uppvisat minskningar för ett antal av de viktigaste faktorerna:

Kvävedioxid: -40%

Sulfurdioxid: -50%

Luftburna partiklar: -48%

Nanopartiklar: -47%

yxe
kaksi, kolme,

neljä, viisi

yxe
kaksi, kolme,

neljä, viisi

yxe
kaksi, kolme,

neljä, viisi

yxe
kaksi, kolme,

neljä, viisi

Källa: Environmental Protection Department

Resa med tram är 
kanske det mest 
miljövänliga förutom 
att gå.

2797 
gröna taxibilar

15174
röda taxibilar

75
blå taxibilar
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Fordon med licens i  
Hongkong, augusti 2021

Motorcyklar: 70 226

Privata bilar: 580 892

Röda minibussar: 977

Gröna minibussar: 3261

Licensierade bussar för publika transporter (ägda 
av privata bolag): 6207

Andra bussar (turist, skolbussar, osv): 7019

Lätta lastbilar: 75 006

Mellantunga lastbilar: 34 597

Tunga lastbilar: 6816

Specialfordon: 1899

HK Government fordon: 6520

(Exkluderar PLA-fordon)

Exempel på Appar eller websidor 
för att ha koll på luftkvaliteten är:
AirVisual, HK Aqui och Praise

Text: Elisabet Helander   Bild: Lena Löfling

NOTERAT

Källa: Transport Department
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H A N D L A R ÄT T

I Hongkong finns ett antal butiker 
som tillhandahåller miljövänli-
ga alternativ för ett mer hållbart 

och klimatsmart levnadssätt. En av 
dessa är Slowood. Slowood är en all-
round hållbar levnadsstilskedja som 
erbjuder det största urvalen av plast-
fria, biologiskt nedbrytbara och zero 
wasteprodukter i Hongkong. 
Det första som slår mig när jag kom-
mer in i Slowoods butiker är doften. 
Dofterna av tvål, parfym och oljor 
som blandas i en tilltalande arom. 
Personalen ler vänligt mot mig och 
önskar mig välkommen. Lokalen 
upplevs rymlig och fräsch. Det är 
högt i tak, stora glasfönster gör att 
butiken känns rymlig. Jag kan gå här 
inne nästan hur länge som helst.
Slowoods koncept bygger b l a på att 
kunder tar med sig sin egna burk el-
ler behållare och fyller på vilket med-
för att du endast betalar det faktiska 

innehållet. Det finns många produk-
ter så som vin, öl, kaffe, te, yoghurt, 
ekologisk dryck, hälsofrämjande 
mat, flingor, ris, pasta, nudlar, ost, 
ägg, honung, sylt, smör, olja, vinäger, 
pickles, sås, kryddor, snacks, chok-
lad, mjölkfritt, glutenfritt, råvaru-
baserat, veganskt, asiatiskt, plantor, 
skönhetsprodukter, ljus, diffuser, 
essential oljor, parfym, husgeråd, 
städprodukter, tallrikar, bestick, bad-
rumsartiklar, intimartiklar, artiklar 
för extra care, ja kort och gott det 
mest du kan tänka dig.

Slowood tror på att naturliga pro-
dukter alltid är bättre – både för 
vår hälsa och för miljön. Effekterna 
av valen vi gör idag ger effekter på 
framtiden och kommande genera-
tioner. Ta ett traditionellt desinfek-
tionsspray som används för städning 
hemma. Det billigaste kan kanske 

skryta med 99,9% effektivitet vad gäl-
ler att döda virus och bakterier men 
samma giftiga delar kommer in i våra 
barns och husdjurs andningssystem. 
När det tvättas bort med vatten, kan 
dessa kemikalier ackumuleras i vårt 
vattensystem och förorena viktiga 
livsmiljöer. I kontrast till att ett synte-
tiskt fritt rengöringsspray som kan ta 
bort bakterier genom antimikrobiella 

Slowood – ett  
miljövänligt och 

hållbart alternativ
Vi är många som blir skrämda över klimatförändringarna. Vad kan 

vi göra för att bidra till en bättre miljö? Ett sätt är att fundera på 
vilka produkter vi använder och försöka byta ut mot ett miljövänli-

gare alternativ. Det är inte alltid så lätt att hitta dessa alternativ

Text & bild: Malin Moberg

Det är inte bara 
bra för miljön utan 
även för ögat. Allt är 
väldigt fint upplagt 
och snyggt.
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R E F L E K T I O N

Handelskammarens arbete 
för en bättre miljö
Hållbarhetskommittén sysslar med 
lobbying för mer hållbara affärs-
metoder i Hongkong och regionen. De 
engagerar näringslivet i Hongkong 
för att vara proaktiva i förändringen 
mot ett mer hållbart samhälle.

Svenska Handelskammaren har 
lämnat en skrivelse till regeringen 
som syftar till att stödja en så kallad 
grön ekonomisk återhämtning för 
Hongkong.

I år har handelskammaren också 
deltagit i ett offentligt samråd, pub-
licerat 17 maj 2021, där de yrkar på 
att få producenterna att ta ansvar för 
återvinning av förpackningar genom 
ett pantsystem.

Hållbarhetskommittén har ar-
betat aktivt sedan 2017 för att öka 
medvetenheten om frågan om plas-
tavfall och engagerat en mängd intr-
essenter från regeringen, akademin, 

icke-statliga organisationer och när-
ingslivet. 

De kräver kraftfulla åtgärder för 
att ta itu med det eskalerande prob-
lemet med plastavfall. Medlemsföre-
tagen har också gett ett löfte om att 
eliminera plastflaskor och engång-
splast på arbetsplatsen. 

Systemet måste göra det möjligt 
att återvinna på platser som är lämp-
liga för vardagen i Hongkong för att 
vara framgångsrikt. Hållbarhetskom-
mittén stöder starkt införandet av till-
ståndskrav för återvinningsanläggn-
ingar för hantering av det insamlade 
plastavfallet.

Det gäller att se till att den 
cirkulära ekonomin är en fungerande 
del av det övergripande besluts-
fattandet, och att handlingsplanerna 
innehåller konkreta åtgärder.

Elisabet Helander

Hållbarhetschef på Swire Coca Cola, William Davies

egenskaper utan att offra hälsan på 
våra nära och kära används. Ingredi-
enser som används är naturligt före-
kommande och kommer brytas ned 
under naturliga förhållanden.

Det finns alltid miljövänliga alterna-
tiv för dina dagliga varor. Bearbetad 
och alltför förpackade livsmedel kan 
bytas ut med oförpackad hälsokost. 
Förorenad mejerimjölk kan ersättas 
med lika utsökt plantbaserad mjölk. 
Söta läskedrycker med artificiell 
smaksättning kan ersättas med kom-
bucha, en naturligt bryggd kolsyrad 
dryck full av probiotika.

Slowoods grundare, Dora och Jeff, 
är båda uppvuxna i Hongkong och 
hittade sin passion för hållbarhet b l 
a genom att resa runt i världen. Idén 
om Slowood, en one-stop-shop för 
hållbara och organiska produkter 
föddes då Dora väntade barn och 
kände att det blev viktigt att hitta 
organiska och hållbara produkter. 
Dessa produkter såldes över hela 
Hongkong. Att jaga runt i Hongkong 
var inte ett alternativ. Så Dora och 
Jeff bestämde sig för att samla alla 
produkter i en affär istället. Först ska-
pade de shopen för dotterns skull, nu 
ligger fokus på alla i hela Hongkong. 
Enligt Dora själv har Slowood byggt 
en ny image för hållbarhet i Hong-
kong, att hållbarhet kan tilltala de 
yngre och vara trendigt. Det är ovan-
ligt att ha både lifestyle och grocery 
i samma butik och det har Slowood 
lyckats med. Dora tror på att det 
går att nå bättre resultat när en stor 
grupp männniskor tar små steg till-
sammans. Den unga generationen 
har fått en medvetenhet kring kli-
matförändringarna, en känsla av att 
det är bråttom.

Slowood har ett nära samarbete med 
sina leverantörer. Både de och leve-
rantörerna gör vad de kan för att för-
bättra miljön och göra skillnad. Jeff 
hoppas på att priserna så småning-
om kan vara acceptabla för alla. Han 
hoppas att supermarkets i Hongkong 
kommer att skifta från att använda 
värdelösa paketeringar och ha mer 
organisk och hälsorik mat till ett ac-
ceptabelt pris.

Börja leta och sök din egen väg till ett 
mer hållbart och miljömedvetet lev-
nadssätt om du inte redan gjort det. 
Jag vet var jag kommer börja.

H A N D L A R ÄT T

Slowoods butiker:

Kennedy Town: Shop 1-3, G/F, The Hud-
son 11 Davis Street, Kennedy Town, Hong 
Kong, mån-sön 10:00 - 22:00

Discovery Bay: Shop Unit No.151, 1/F, DB 
Plaza (Block C) Discovery Bay,  
mån-sön 10:00 - 20:00

Shatin New Town Plaza: Shop 247, Level 
2, New Town Plaza I, Shatin, New Territo-
ries, mån-sön 10:00 - 22:00

Central Market: Shop 231-233, 2/F, Cen-
tral Market, 80 Des Vouex Road, Central,   
mån-sön 10:00 - 21:00

Några övriga bulk food stores i 
Hongkong.

Live Zero Bulk Foods – Sai Ying Pun, G/F, 
33 High St, Sai Ying Pun

Live Zero Bulk Foods – Sai Kung, 22 Yi 
Chun St, Sai Kung

The Bulk Shop by Margella -3 On Chee 
Road Jade Plaza, Tai Po

Food for life Health Food Store Wong 
Chuk Hang – 7B Gee Chang Hong Center, 
65 Wong Chuk Hang Rd, Wong Chuk Hang

Seed – 29 Sai Kung Yee Kuk St, Sai Kung

Nötter, mjöl, kryddor, 
ja du kan köpa det 
mesta på lösvikt. 
Sen väger du, räknar 
ut med den lilla 
miniräknaren vad 
det kostar. ”Jag är ansvarig för Environmen-

tal Sustainabilty på Swire Coca 
Cola, som är ett dotterbolag i 

Swire-koncernen. Jag har jobbat i 
fem år i den här rollen. 
För oss handlar hållbarhet om fyra 
olika delar; En del handlar om vatten, 
hur vi använder vattnet, vad vi gör 
med avfallsvatten från produktionen, 
och även hur vi minskar användning 
av vatten.

Den andra delen är paketering, 
på grund av den mängd engångs-
förpackningar som vi använder. 
Även den aspekten kan delas in i 
den primära förpackningen, den 
sekundära som emballage för ett flak 
av drycker, och den tertiära som em-
ballaget för en hel lastpall. 
Den tredje delen är annat avfall av 
diverse slag som uppstår inom pro-
duktionen – hur vi hanterar det för 

att undvika att det går till soptippen.

Den fjärde delen som vi beaktar är 
företagets inverkan på klimatförän-
dringen och även hur klimatförän-
dring kommer inverka på företaget. 
Det finns en typ av klimatriskmodell 
där vi lägger in data för att beräkna 
olika scenarier som påverkar företag-
et, så som väder och vattentillgång. 

Vi har hjälp av en organisation som 
heter The Science Based Carbon 
Initiative. De anger en metod med 
olika avgränsningar för de faktorer 
som man skall rapportera. Det gör 
att man kan ha samma standard för 
olika branscher och jämföra ett före-
tags klimatpåverkan med andra före-
tag.

Smogen i Hongkong har definitivt 
minskat under de gångna tio åren. 

Jag tror däremot inte att det beror 
på åtgärder som Hongkong har gjort, 
utan luftkvalitén har förbättrats på 
grund av andra faktorer. 

Om du tittar på skadliga partiklar i 
luften, så har Hongkongs regering 
gjort föga för att hindra de gamla 
dieselfordonen som orsakar mycket 
av det. Likaledes har de inte skärpt 
regleringen mycket för varken frakt-
båtarna eller flyget. Utsläppen i 
Hongkong har snarare ökat. Den all-
mänt förbättrade luften beror på att 
föroreningen från industrier på an-
dra sidan gränsen har minskat under 
de gångna åren. 

Swire CocaColas lastbilar i Hongkong 
har motorer av en typ med låg ut-
släppsnivå och andra typer som går 
på biobränsle.

William Davies, 
Hållbarhetschef på 
Swire.
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RECYCLE

Givet hur snabbt barn växer 
eller tröttnar på sina grejer 
var det ju också rimligt. I och 

med att vi har blivit mer miljömed-
vetna så känns det helt vansinnigt att 
allt ska köpas nytt. Jag har träffat tre 
fantastiska kvinnor som under 2020 
bestämde sig för att göra slag i saken 
och erbjuda oss i Hongkong ett alter-
nativ och startade upp Don’t Throw 
Me (DTM). Det finns andra forum 
också som säljer second hand, som 
Marketplace via Facebook (lite rörigt, 
svårnavigerat och som att köpa gri-
sen i säcken ibland), Redress en NGO 
med över 10 år inom klädindustrin 
och The Hula som säljer designerklä-
der och accessoarer. DTM har inte 

nödvändigtvis en aspiration på att 
bli ensamma om det dom gör, utan 
snarare bli ett komplement till det 
som finns, att se till att bara kläder, 
leksaker, böcker och smycken finns 
kvar inom vår ‘community’, att de cir-
kulerar.   

BAKGRUND
Don’t Throw Me Ltd (DTM) skapades 
2020 av grundarna Erin Kim, Andrea 
Springmann och Barbara Engo-Aran-
ha. Erin och Andrea diskuterade håll-
barhet i mars 2020 och Andrea sa, 
”vi kan inte bara hålla på och prata, 
vi måste också göra något”. Dom frå-
gade om Barbara ville vara med, och 
så var DTM född. Företaget bygger en 

plattform för att byta, sälja och done-
ra begagnade hushållsartiklar med 

Bättre begagnat
Jag kan fortfarande känna lukten av gymnastikhallen där alla begagnade skidor, skridskor 
och stavar var redo för att säljas vidare till nästa familj. På den tiden var begagnad sportut-
rustning enda alternativet för min familj för att kunna ha råd att vara ute i skidbacken. 

en vision att skapa ett utrymme där 
hushållsprodukter medvetet åter-
används, repareras och omformas. 
Produkterna som kommer att hand-
las inkluderar mode och accessoarer, 
hem- och heminredning, böcker och 
leksaker. Dessutom kommer DTM 
att arbeta med lokala välgörenhets-
organisationer för att hjälpa dem att 
matcha behoven med tillgängliga 
resurser. Medan deras webbsida är 
under utveckling har teamet haft live 
swap-evenemang och pop-butiker 
för begagnade produkter. På Don’t 
Throw Me (DTM) är det huvudsak-
liga målet att förlänga produktens 
livslängd och begränsa avfall på ett 
effektivt, enkelt, roligt och givande 
sätt för vårt samhälle och miljö.

UTMANINGAR
För tillfället är second hand accep-
terat och attraktivt för expats. Det 
finns tyvärr mer av en kulturell bias 
av second hand i asiatisk kultur. Erin 
som är från Sydkorea förklarar att sa-
ker bär andar och kan ge otur, vilket 
är en av anledningarna till kulturell 
bias. Hon tillägger lite skämtsamt att 
man alltid kan elda lite rökelse för att 
skrämma iväg onda ting.

WEBBSIDA
DTM’s hemsida kommer att lanseras 
i december (fas 1). Den kommer då 
endast att innehålla DTM: s mark-

nadsföringssidor, Fix-katalog och 
Style-up-sidor. Fas 2 kommer att in-
kludera DTM prime Services (Swap/
Sell and Donate). Lanseringen för fas 
2 förväntas i slutet av juni 2022. DTM 
kommer att ha kriterier och riktlinjer 
för att hålla en hög standard på alla 
varor som säljs på deras webbplats. 
Tanken är att om du behöver något, 
innan du köper något helt nytt, kol-
la in DTM! De kommer att se till att 
kvalitéten är bra genom att använda 
själva användarna som kontrollan-
ter (community police) genom betyg 
och flaggning. För alla liveevent kom-
mer DTM -teamet själva att sköta 
kontrollen av alla varor. 

UPPDATERA DIN GARDEROB 
Erin, som är designer, påpekar vikten 
av att få events att se attraktiva ut och 
att shoppandet ska vara en bra upp-
levelse. Hon är också den som hjälper 
dig att ”upscale” din garderob. Det är 
generellt inte superbilligt, men pris-
värt. Och hon rekommenderar att 
du gör det med något du är knuten 
till och byter/stilar upp det så att du 
älskar det igen. Hon hjälper dig att se 
potentialen.

TIDIGARE OCH KOMMANDE 
EVENT
De hade sitt första event i slutet av 
juli, i Banyan Space, Quarry Bay. Klä-
der, leksaker, smycken, sportartiklar, 

böcker, i stort sett allt du kan dröm-
ma om fanns där. Jag var en av deras 
nöjda kunder. Då de ämnar samarbe-
ta och stötta lokala välgörenhetsor-
ganisationer valde de att jobba med 
PathFinders. Ett Pop-up Swap/Sa-
le-evenemang är planerat i slutet av 
november men är beroende av om de 
kan säkra en plats eller inte. De söker 
en sponsor for lokal!

Don’t Throw Me Ltd (DTM)

Grundare Short Bio:

Barbara Engo-Aranha: Över 10 års erfarenhet inom sektorn för bank- och finansiella tjänster i olika ledande 
roller inom Operations and Risk Management på Goldman Sachs och Thomson Financial.

Andrea Springmann: Över 15 års erfarenhet inom turistsektorn/destinations hantering. Stark meritlista inom 
projektledning och mycket erfaren inom hållbarhet och samhällsstöd.

Erin Kim: Över 15 års erfarenhet inom modeindustrin som arbetar i olika företag- t.ex. Helmut Lang, Club 
Monaco och J Crew. Driver sitt eget modemärke, AIRESS, i Hongkong och USA.

Website: www.dontthrowme.com  /  Instagram: dont_throw_me

Text & Bild: Lisa 
Ringnér-Näckter

Familjen  
Ringnér-Näckter 
fyndar på DTM.
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ror. Min egen medvetenhet har ökat 
snabbt genom information. Ju mer 
mätbart det blir desto lättare för oss 
att förbättra vårt beteende, vår om-
givning och vår planet. Vad är din 
utgångspunkt och hur tar man sig till 
en bättre nivå. Vad är realistiskt för 
ditt företag? Där kan Diginex hjälpa 
många företag av alla storlekar glo-
balt.”

DiginexClimate skall lanseras till näs-
ta miljötoppmöte COP26 i november. 
De hoppas kunna erbjuda världens 
största offsetting-marknad för kol-
dioxidutsläpp. Flygbolagen kan till 
exempel ofta ses motverka och kom-
pensera för koldioxidutsläppet ge-
nom att köpa skog. Det kan dock vara 
svårt att verifiera certifikaten; skulle 
skogen kanske ha sparats ändå? Det 
gäller att skapa legitimerad offsetting 
på olika sätt, genom även ny tekno-
logi såsom carbon capture, en teknik 
för att ta ut koldioxid från luften.

Hongkong-börsen ställer miljökrav 
”ESG reporting” på företagen som är 
noterade, eller vill notera sig på bör-
sen. 
”De har svårt att verifiera den data 
som företagen uppger. Vi kan hjälpa 
dem med det. Kina och Hongkong 
ligger lite efter västvärlden när det 
gäller hållbarhet. Vad de vill göra är 
att förmedla information och utbild-
ning om miljöavtrycket som olika 
verksamheter har”, säger Josefine.

Josefine förklarar att det är viktigt 
med utbildning även till de mindre 
företagen i Hongkong. Det börjar 
ofta med att staten ställer krav, och 
sedan kommer de stora bolagen som 
vill förbättra sig, och sist kommer det 
till de mindre bolagen. Bankerna får 
frågor från kunderna som vill få till-
gång till kapital eller vill investera i så 
kallad grön ekonomi. Kunderna och 
investerare börjar ställa krav på före-
tagen, som i sin tur behöver hjälp att 
redovisa sina förbättringar för att få 
tillgång till nytt kapital och sälja sina 
produkter. 

Josefine anar att beslut om reglering 
av miljöutsläpp i Hongkong ofta på-
verkas av motstridiga finansiella in-
tressen hos de olika kapitalägarna. 
Det är svårt för regeringen att ta be-

slut som kan hindra de små företagen 
som till exempel är beroende av bil-
ligt bränsle från Kina. 

Vad gäller FNs hållbarhetsmål och 
hållbarhetsbetyg, så finns det så 
många olika typer av mätinstrument 
och de är idag ganska subjektiva. För-
sta steget måste alltid vara att sam-
manställa din ESG-data för analys 
och relativ förbättring. 
-”Ta till exempel Teslas hållbarhets-
betyg. Olika delar orsakar problem 
vid tillverkningen och andra delar vid 
slutet av bilens livscykel. Att bestäm-
ma vad man skall bedöma hållbar-
heten efter är fortfarande svårt. Det 
gäller att reda ut och se vilka faktorer 
som man bör mäta för att kunna jäm-
föra olika tekniska lösningar.” 
Det finns fortfarande inget tydligt 
system för att bestämma vad som är 
hållbart miljömässigt. Även företag 
får bestämma sig för vad de kan göra 
inom sin verksamhet för att vara håll-
bara. 
”Fitch Ratings är en av våra med-
investerare och de har startat Fitch 
Sustainable för att skapa ett system 
för hållbarhetsrankning. De vill an-
vända vår plattform för att få fram 
informationen. Det vore relevant om 
alla aktörer kan agera med utgångs-
punkt från samma mätinstrument 
så att man kan jämföra äpplen med 
äpplen när man skall bedöma håll-
barhet.” konstaterar Josefine. Fika-
rasten är över.

PROFILEN

System för att  
mäta och minska 

miljöavtryck
Text och bild: Elisabet Helander

Josefine jobbade tidigare för Uni-
bet, som senare bytte namn till 
Kindred Group, och företaget 

började expandera genom förvärv av 
andra bolag. 
”Jag hade rapporterat till ledningen i 
nästan nio år medans företaget växte, 
och jag kände så småningom att jag 
inte kunde komma högre upp inom 
organisationen. Jag kände att jag be-
hövde slå in på en ny bana. I samma 
veva fick min man ett erbjudande att 
flytta till Hongkong med sin arbets-
givare. Vi kände att det var perfekt 
timing. Vi flyttade hit när jag väntade 
vårt tredje barn. Vi ville gärna båda 
fortsätta våra karriärer”, berättar Jo-
sefine.  
Hon tillägger att folkomröstningen 
för Brexit, som hände sommaren 
2017, också gjorde att det kändes som 
rätt läge att flytta från London 2018. 

”Efter mammaledigheten började jag 
leta jobb, men då slog Covid till”, be-
rättar Josefine. 
Hon blev dock erbjuden ett jobb på 
en bank inom digital finans. Hennes 
erfarenhet inom digital transforma-
tion och e-handel var en eftertraktad 
kunskap i Asien. 

”Men jag ville inte jobba på ett sådant 
stort bolag, insåg jag.”
Josefines arbetsmiljöer på MTG och 
Unibet hade präglats av entreprenör-
sanda och pionjärverksamhet. Hon 
fick tips om ett nystartat bolag som 

driver verksamhet inom Environ-
mental and Social Governance, eller 
ESG. De behövde någon som skulle 
kunna driva expansionen av Diginex 
globalt. Hon har nu haft detta jobbet 
som CCO i sex månader.

En del av verksamheten syftar till att 
hjälpa företag att utvärdera och mäta 
sitt miljöavtryck och annan hållbar-
hetsdata. 
”Bolaget har två ben – det ena är arbe-
tet för stora statliga myndigheter och 
internationella organisationer såsom 
FN, Coca Cola och World Economic 
Forum. Vi har till exempel ett avtal 
med en av USA:s myndigheter för så 
kallad avanonymisering av digitala 
betalningar med kryptovalutor, där 
man misstänker illegal verksamhet, 
så som sexuellt utnyttjande av barn 
på The Dark Web. Diginex har block-
chain-teknologi som bakgrund och 
är experter på så kallad impact tech-
nology. International Organisation 
for Migration har problem med fal-
ska anställningsavtal bland migrant- 
arbetare. De skriver på ett avtal som 
sedan byts ut av arbetsgivaren när de 
väl har kommit in i landet. Det är en 
form av modernt slaveri. Lösningen 
är att få arbetsgivaren att ladda upp 
anställningsavtalet till en plattform 
som Diginex har utvecklat då ingen 
kan substituera dokument som lad-
dats upp på Blockchain”, förklarar Jo-
sefine.  Detta handlar om bokstaven 
S i ESG, alltså mänskliga rättigheter 

Josefine Bin Jung är Chief Commercial Officer på Diginex i Hongkong. 
Över en cappuccino berättar hon om sin bakgrund och företagets banbrytande affärsidéer.

och arbetsrättigheter. Diginex skapar 
system för organisationer och privata 
företag, för att samla data och stärka 
mänskliga rättigheter.

”Det andra benet är att hjälpa värl-
den demokratisera hållbarhet. Vi vill 
att alla bolag skall kunna ta del av de 
kommersiella fördelar det innebär 
att bli hållbara.” Josefine säger att det 
dels handlar om att vinna kundernas 
förtroende och dels stärka ett varu-
märke, som till exempel American 
Apparel gör här i Hongkong med re-
klam för sin hållbara bomull. Mins-
kad miljöförstöring och förbättrade 
ESG-data är också viktigt för att fö-
retaget skall kunna dra till sig inves-
terare. 

”Det skall vara enkelt för bolag att 
använda våra verktyg som hjälper dig 
att rapportera ditt bolags ESG-data. 
Detta görs via ett program vi kallar 
DiginexESG. De privata bolagen har 
ingen laglig skyldighet att redogöra 
detta, men det ligger i deras intres-
se att göra det och vår starka tillväxt 
globalt reflekterar detta”, förklarar 
Josefine.

Diginex har även byggt ett system, 
DiginexClimate, för att beräkna ett 
företags klimatpåverkan, som gör det 
enkelt att se hur mycket koldioxidut-
släpp som företaget orsakar och hur 
man förbättrar sin situation. Genom 
att se på specifika faktorer, kan man 
beräkna vilka förändringar som gör 
mest skillnad för företagets utsläpp. 

Josefine menar också att starka per-
sonligheter, som till exempel Greta 
Thunberg, har hjälpt till att kommer-
sialisera klimatfrågan i positiv riktning. 
”Människor aviserar till sina vänner, 
genom sina konsumtionsval, hur de 
bidrar till en bättre miljö - till exem-
pel med att inte köpa ”fast fashion”, 
eller med att köpa ekologiska matva-

Min egen medvetenhet har ökat 
snabbt genom information. Ju 
mer mätbart det blir desto lättare 
för oss att förbättra vårt beteen-
de, vår omgivning och vår planet.
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Vad var det som fick dig att bli så 
passionerad till att påverka din 
närmiljö?
När vi först flyttade till Sai Kung så 
brukade jag gå ned till stranden i vår 
by med mina små barn. Vi bruka-
de leta efter snäckor, men det blev 
mest att jag spenderade min tid på 
att plocka upp skräp. Det gjorde mig 
olustig till mods att mina barns min-
nen skulle bli att vi alltid behövde 
plocka upp skräp i stället för att leta 
efter naturliga skatter som jag själv 
letade efter som barn. Efter den här 
insikten så gick jag aldrig på en tur i 
skogen eller till en strand utan att ta 

med mig en påse för att ta plocka upp 
skräp vi hittade på vägen.

Hur startade du upp en gemen-
skapsbaserad återvinningsgrupp 
i en traditionell by i New Terri-
tories?
Jag var involverad med kvinnorna 
som driver återvinning i Sai Kung 
och sen tänkte jag och två grannar 
i Nam Wai att det skulle vara en bra 
möjlighet att arrangera en månads-
baserad insamling i byn. När vi först 
startade upp, så gjorde vi det på en 
fredagskväll och gav kalla drycker till 
alla människor som kom, så det blev 
som en belöning. Men vi insåg att det 

saker när de lämnar in dem och se 
till att de är rena. En lång period så 
lämnade folk in påsar med blanda-
de saker som ofta var smutsiga och 
inte kunde återvinnas. Men du vill 
uppmuntra människor och inte bara 
säga nej eller att de gör fel. Jag känner 
att folk verkligen vill lära sig. Under 
en längre period repeterade vi hela 
tiden hur man går till väga och nu så 
tycker jag att vi har en väldigt effektiv 
insamling. 

Den andra utmaningen var att få 
människor att förstå varför vi inte 
accepterar vissa typer av plast. Vi ac-
cepterar endast nummer ett, två och 
fem eftersom vi vet vad som händer 
med dessa när de blivit insamlade.  
Andra ställen tar andra nummer, 
men vi tyckte det var svårt att bekräf-
ta vart de hamnade i slutändan. Till 
exempel, en del typer av plast expor-
teras till platser där de kan bli brända, 
vilket är ännu värre än att de hamnar 
på soptippen. 

Vad är den positiva påverkan på 
din närmiljö?
Många argumenterar för att det inte 
är någon idé att återvinna saker. Men 
förutom att de saker vi återvinner 
inte hamnar på soptippen, så är en 
stor fördel att genom att samla in so-
por så inser folk hur mycket skräp de 
genererar under en månads tid och 
de lär sig vad som kan återvinnas el-
ler inte. Jag tror den ökade medveten-
heten om hur vi ser på vårt avfall är 
mycket effektiv och kan leda till mer 
positiva konsumeringsvanor.

Har du några positiva minnen 
från insamlingar du kan dela 
med dig av?
Jag känner att vår månatliga återvin-
ningsdrive i byn verkligen har stärkt 
samhörigheten här. Jag har träffat så 
mycket lokalt folk och utlänningar 

som jag aldrig skulle ha träffat an-
nars. En gång kom det en gammal 
dam som gått i den lokala skolan i 
byn och hon började tala med en 
man som också hade gått i samma 
skola. Det verkade som det var första 
gången de hade sätts på många år 
och det kändes bra att insamlingen 
hade fört dem samman.

Kan du berätta lite mer om hur 
du har organiserat strandupp-
städningar och besök av stränder 
innan ”junks” anländer?
Nyligen gick vi samman med några 
grannar och köpte en liten båt. Vi har 
njutit av strandbesök innan ”junks” 
anländer. Vi tar ofta med oss påsar 
och städar upp om det är mycket 
skräp som har flutit iland. Det känns 
bra att man gör i ordning stranden 
innan andra människor kommer och 
kan njuta av naturen.

Vad för praktiska råd vill du ge 
till någon som vill förbättra sin 
närmiljö?
Ibland kan det kännas överväldigan-
de att veta vart man ska börja någon-
stans. Försök att se om det finns en 
sak som du kan göra och var konse-
kvent med den. Se om det finns sätt 
varigenom du kan påverka andra. Till 
exempel, min son och jag tog på oss 
att hålla en liten kustslinga bakom 
vårt hus ren från skräp och vi gick dit 
varje morgon för att plocka upp so-
por. Vandrare som passerade hade en 
väldigt positiv attityd till vad vi gjor-
de, så man hoppas att man kan för-
ändra människors tankesätt en liten 
bit i taget.

Hur kan jag förbättra miljön?

1. PET, polyeteneterftalat, används ofta 
i dryckesflaskor. Denna plast är slitstark och 
tålig. Polyester i tyg är samma sak som PET. 

En ny studie visade att vatten i PET-flaskor hade 
högre halter av hormonstörande ämnen än 

vatten i glasflaskor.

2. Polyetylen – hög densitet, PE-HD, 
en vanlig plast i förpackningar för flytande pro-
dukter. Den är kraftigare och tätare än vanlig 
polyetylen (nummer 4).

3. Polyvinylklorid, PVC (undvik) PVC 
används för butikspackning av kött, i bygg-
nadsmaterial, i leksaker med mera. Ämnet är 
i sig hårt, därför tillsätts mjukgörare i form av 
ftalater. De kan utgöra en stor andel av produk-

tens totala vikt. Mjukgörarna läcker ut under hela produktens 
livstid. Ftalater är hormonpåverkande, stör fortplantningen 
och det finns studier som påvisar risk för barnallergier. 

4. Polyetylen – låg densitet , PE-LD 
Det här är materialet som vanliga plastpåsar 
görs av. 

Miljörisk: Inga i dag kända, bör dock inte 
upphettas. 

 

5. Polypropylen, PP ,är vanlig i förpack-
ningar som ska tåla att bli varma, exempelvis 
till färdigmat som värms i micron, men finns i 
alla slags livsmedelsförpackningar. 

Miljörisk: Inga i dag kända.

6. Polystyren, PS (undvik) Polystyren är en 
relativt hård plast som används flitigt till bland 
annat leksaker, köksmaskiner, datorer och 
yoghurtburkar. Används i expanderad form i 
cellplast, exempelvis i köttråg från mataffären. 

Tidigare har cellplast blåsts upp med hjälp av olika ozon-
nedbrytande ämnen. Cellplast kan vara impregnerad med 
bromerade flamskyddsmedel. 

7. Övriga plaster (undvik) Sjuan återfinns på 
mängder av olika plastprodukter, allt från cd-fo-
dral till nappflaskor och matlådor. Den svarta 
plaststekspaden till teflonpannan är gjord av 
polyamid. Nylon är en polyamidplast. ABS-plast 

är vanlig i plastkonstruktioner av olika slag, kanske i din 
dammsugare. Här finns också bioplaster. Dessa plaster 
förknippas inte med risker. Men i gruppen finns också bland 
annat polykarbonat som är en hård och glasklar plast, finns 
kanske i din tillbringare hemma. Polykarbonat innehåller det 
hormonpåverkande ämnet bisfenol A. Från och med mars 
inför EU förbud av bisfenol A i nappflaskor. 

Källa: Svenska Naturskyddsföreningen

Lindsay Robertson är dokumentärfilmmakare och entusiastisk miljöförespråkare. Hon driver  
produktionsbolaget Moonlight Entertainment Ltd och gör film om stora miljöfrågor, men på hem-

maplan engagerar hon sig även lokalt och styr upp närmiljön i byn Nam Wai i norra Hongkong.

Text: Malin Rignéus   Bild: Lindsay Robertson

N Ä R M I L J Ö

Det här med plastmärkning

inte var en bra affärsmodell och att 
kvällar inte var lämpliga för folk. Vi 
bytte till den första lördagsmorgonen 
i månaden och förutom den första 
lördagen när COVID bröt ut, så har 
det rullat på konstant i nästan tre år.

Har du mött hinder och i sådana 
fall, hur har du kommit över 
dem?
I början var jag orolig för att inte få 
stöd från de lokala byborna, men det 
var faktiskt inget problem. Det störs-
ta problemet vi har brottats med de 
senast tre åren var att utbilda folk 
om vilka saker man kan återvinna 
med oss och att de måste sortera sina 

Lindsay har bland 
annat regisserat 
och skrivit manus 
för dokumentären 
Frontline Fashion. 
Den handlar om 
designers som 
försöker förändra 
modebranschen 
till en mer hållbar 
framtid.

2020 blev hon ut-
sedd till HK National 
Winner at the Asian 
Academy of Creative 
Awards Best Short 
Form Content

Lindsay skickar ut påminnelse till boende i Nam 
Wai för en återvinningsdag.
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ÄT M I L J Ö VÄ N L I G T

Jag växte upp med en pappa som 
jagade och fiskade i närliggan-
de skogar och sjöar i Jämtland. 

Grönsakerna  var oftast hemodlade. 
Nu så här i efterhand är jag otroligt 
tacksam för den ekologiska och när-
odlade mat jag serverades men just 
då ville jag inget annat än att äta flin-
tastek. Min man är Same och hans 
morbröder hade renar som till stor 
del stod för hans föda under upp-
växten. Han har berättat hur de tog 
reda på allt som fanns på renen. En 
favorit som han gärna återkommer 
till är rentunga eller mule. Nu är det 
få förunnat som har den möjligheten 
till den typen av ‘närodlad’ och icke 
producerat kött (inte tunga och mule 
alltså). 

Närproducerat är en utmaning i 
Hongkong då det inte är något stör-
re utbud, och att köpa från storebror 
känns inte alla gånger så attraktivt. 
Känns inte heller helt rätt att köpa 
ekologiskt odlade grönsaker från 
Australien eller Europa. Hela poäng-
en om att värna om miljön försvin-
ner via transporten hit. Hursom, det 
finns en del lokala gårdar som odlar 
och säljer grönsaker. Time Out HK 
hade i sitt nummer i september 2020 
en lång lista på var bästa råvaror-
na finns (listan går att hitta online, 
“Local farms you can support by buy-
ing fresh produce”). 

Att kött har en dålig påverkan på 
miljön är inget nytt. Ett diagram pu-
blicerat i The Economist i november 
2019 visar på vilka enormt negativa 
effekter kött, då framförallt produ-
cerat kött som bacon, faktiskt har. I 
Hongkong tar man dock traditionellt 
vara på de flesta delarna av djuret 
och lagar mat på dem vilket ger ett 
mindre fotavtryck (Wikipedia, Can-
tonese Cuisine). 

Att beställa hem mat eller köpa take 
away är ofantligt vanligt här. Över 100 
miljoner engångsartiklar i plast så-
som plastcontainer och plastbestick 
för take away, används och slängs 
varje vecka i Hongkong. Användan-

det ökade inte helt oväntat under 
pandemin (greenqueen.com.hk).
Black sheep är en grupp som äger 
många populära restauranger runt 
om i Hongkong, tex Ho Lee Fok, New 
Punjab Club och Taqueria super 
macho. De har så smått börjat använ-
da sig av reusable containers via sin 
home delivery service, ‘GO Forever’. 
Än så länge är det ‘by invitation only’. 

Tre restauranger som får fokus i det-
ta nummer är TREEHOUSE, Roga-
nic och Locofama. Locofama fick 
jag äran att besöka själv. Lasse (min 
man) fyllde år i dagarna så han fick 
följa med.

TREEHOUSE 
www.treehouse.eco
Shop 1, Ground Floor 
H Code, 45 Pottinger Street, Central, 
Hong Kong

På TREEHOUSE är allt ‘plant based’ 
och är tydligen en favorit för vår skri-
bent Anna Tjernberg. 
De jobbar för att ta tillbaka känslan 
av att vara ‘ett med naturen’. Maten 
ska vara nyttig, fräsch, lokalprodu-
cerad, etisk och hållbar. Till och med 
möblerna är byggda av återvunnet 
material. Maten som serveras är 
‘snabb-mat’ för att ätas på plats eller 
ta med. 

TRREEHOUSE här jobbar också 
för att ge tillbaka till samhället och 
hade varje onsdag under sommaren 
tillsammans med ImpactHK and 
Warner Music HK, 150 måltider för-
beredda och donerade ut till behö-
vande runt om i Hongkong.  
Foto från open rice

ROGANIC 
www.roganic.com.hk
UG08, Sino Plaza, 255 Gloucester Rd, 
Causeway Bay, Hong Kong

Roganic har fokus på lokala och håll-
bara råvaror från New Territories, 

Hongkong. Har funnits i drygt två år 
och fick 2020, knappt 10 månader ef-
ter öppning, en Michelinstjärna. Res-
taurangen blev också tilldelad en ny 
utmärkelse av Michelin Guide Hong 
Kong Macau 2021, Michelin Green 
Star.

Kanske inte helt oväntat, men 
ganska svårt att få ett bord om man 
som jag är ute i sista sekund. Fanns 
ingenting förens en vecka senare, sa 
jag lyckades tyvärr inte besöka Roga-
nic denna gång. Den ser helt fantas-
tisk ut och har en spännande meny 
där tasting menu finns som alterna-
tiv med wine pairing. Finns absolut 
med på min lista av restauranger jag 
måste prova. 
Foto taget från Open Rice

LOCOFAMA
11 Fuk Sau Lane, Sai Ying Pun,  
Hong Kong
www.locofama.com

Locofama ligger i Hongkongs kan-
ske mest hälsomedvetna område 
Sai Ying Pun. Locofama jobbar nära 
med lokala gårdar som producerar 
“rena” frukt och grönsaker, fria från 
bekämpningsmedel och kemikalier. 
De satsar också på hälsomedvetna 
måltider samt ”paleo diet”.
Enligt Lena Löfling i Bulletinredak-
tionen tyckte hon att Locofama var 
smått fantastisk. Jag kan inte annat 
än att hålla med. Så otroligt mysigt, 
undangömd i en gränd i Sai Ying Pun. 
Maten smakade utsökt och vinet var 
perfekt kylt. Mitt i maten så börja-
de regnet att ösa ner, så där som det 
bara kan göra då man bor på södra 
breddgrader, det gjorde upplevelsen 
komplett.

Vi började med att dela på en 
förrätt, en tryffelkrabbmix med bröd. 
Till huvudrätt tog jag sedan deras 
King prawns med pomelosallad. Jag 
kunde dock inte släppa tanken på 
att King prawns är väl inte sådär jät-

temiljövänligt, eller? Lasse tog slow 
cooked beef med en sallad. Köttet 
var så mört att det bara föll sönder i 
munnen. Till efterrätt delade vi på en 
dark chocolate lava cake med glass. 
Jag kommer absolut att återvända till 
Locofama. 

Miljömedveten 
föda i Hongkong

Tips på miljövänliga 

restauranger

För att kunna äta miljömedvetet här i Hongkong, mat 
som både är närproducerat, ekologiskt och ger mini-
mala koldioxidutsläpp så får man kämpa lite mer än 
vad man behöver göra i Sverige. 

Från The Econom
ist 2019

Text &
 Bild
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KO M P O S T

Du startade Hongkong Commu-
nity Composting 2019, berätta 
om hur det började?
När jag flyttade till Hongkong sluta-
de jag kompostera för att det fanns 
ingen matavfallssortering här. Under 
2017 var jag på semester i vackra Raja 
Ampat, i Indonesien, och simmade 
igenom havsplast. Det var hemskt, 
och jag insåg att jag behövde själv 
göra någonting åt det, och minska 
mitt eget skräp. Jag påverkades av 
Zero Waste Home, Bea Johnson’s bok, 
och lyckades minska mitt skräp tills 
jag kom till matavfall. Nästan 40% av 
det som hamnar i soppåsen varje dag 
är matavfall. Jag försökte kompostera 
på min lilla balkong men jag saknade 
min gröna komposttunna som man 
hade i Toronto.

Jag träffade då Paige och Renée 
som också var passionerade angåen-
de kompostering. Vi tre bestämde oss 
för att göra något åt   det, och instal-
lera matavfallsoptunnor i Hongkong 
under 2019. Vårt system var upprät-
tat som en prenumerationsplan: vi 
behövde minst 25 hushåll i en bygg-
nad för att sätta dit en komposttun-
na, som låses och öppnas via en app i 
mobilen. Våra nuvarande komposte-
rare betalar $ 110HKD per månad för 
tjänsten. Vi hämtade 95 ton matavfall 
mellan mars 2019 och augusti 2021 
från 250 hushåll på nio olika platser 
på Hongkong-ön.

Fick ditt initiativ uppmärksam-
het av regeringen?
Ja, det fick det. När de fick reda på 
att vi hade prenumeranter som var 
villiga att betala för att kunna kom-
postera blev de mycket överraskade. 
De tillät oss att ta vårt matavfall till 
O-Park på norra Lantau, ett ekolo-
giskt komposteringscenter för res-
tauranger och storkök. Vi var det 
första privata företaget som fick göra 
det, och banade vägen för andra före-
tag som kan replikera vår process. För 
att få använda O-Park var det viktigt 
att vi kunde bevisa att vi kunde und-
vika kontaminering av vårt matavfall 
av annat avfall. Vårt låssystem hjälper 
till med det, och vi träffade också alla 
’composters’ var och en för att förkla-

till USA och Europa. Det är svårt för mig att 
fortsätta på egen hand, så jag har bestämt 
mig för att hålla de tre största komposterings-
kärlen igång - Pok Fu Lam, North Point och 
Sai Ying Pung - det representerar cirka 120 
användare. Jag har alltid haft ett heltidsjobb, 
och efter 18 år på IBM har jag börjat en ny roll 
i år som verksamhetschef för ett förvaltnings-
bolag. Det är en annan viktig anledning till att 
jag inte kan fortsätta och expandera HKCC på 
egen hand. Detta var ett viktigt projekt för oss 
tre, men inte ett särskilt lönsamt företag.

Jag tycker att det här är ett tillfälle att ‘be-
skära trädet’, det vill säga klippa ner det för att 
förenkla processen och låta den växa tillbaka 
bättre. Jag kommer att spendera de närmaste 
månaderna med att prata med våra nuvaran-
de användare för att tänka igenom hur vi kan 
förbättra systemet. Vad jag skulle vilja se är 
grannar som kan jobba ihop för att hantera 
sitt eget kompostkärl, lära sig att ta hand om 
betalningen till transportören och kontakta 
regeringen.

Skulle regeringen kunna ta över ditt 
system nu när det är på plats?
De har gjort olika försöksprogram under de 
senaste åren, inklusive smarta soptunnor, 
men deras fokus är att få stora fastigheter 
med minst 200 hushåll, innan de är beredda 
att investera i detta. Det har gjorts framsteg 
inom avfallsåtervinning i Hongkong, med 
nya återvinningsplatser i varje distrikt sedan 
förra året. De är gratis, rena och bemannade. 
Du får ett kort för att samla poäng som du kan 
lösa in för mat till exempel, och du kan hålla 
koll på hur mycket skräp du slänger. 

Saker verkar gå åt rätta håll, eller hur?
Ja, det gör det. När vi började 2018 fanns det 
inga Live Zero butiker, ingen Edgar, ingen 
Slowood. Det är mycket lättare idag att gå 
mot Zero Waste än det var innan. Fröet har 
såtts! Min plan är att fortsätta att utbilda 
människor om kompostering och dela mina 
tips om hur man kan minska sitt eget avfall. 

Med öga för skräp
Text & Bild: Nathalie Sella

Ming Chan, medgrundare av Hongkong Com-
munity Composting social enterprise. 

Ming Chan på högersida med Hong Kong Community Composting medgrundare Paige och Renée, och en av 
deras matavfall soptunnor med lås.

Ming Chan började skräpsortera i Tyskland, där hon föddes och växte upp. Hon fortsatte när 
hon flyttade till Kanada, där hon också började med matavfallsåtervinning. När hon flyttade 
till Hongkong under 2009 insåg hon att hon hade tagit återvinnings-systemen i Europa och 

Kanada för givna.

Öka arbetsglädjen
Den största delen av våra liv spenderas 
oftast på jobbet och därför är det viktigt 
att vi förbättrar medarbetares mentala 
hälsa på arbetsplatsen.

Anställda vill känna att deras arbete är 
betydelsefullt. Det är viktigt att känna sig 
behövd på jobbet och att man får positiv 
feedback emellanåt. Nedan följer tips på 
hur man kan förhöja arbetsglädjen.

1. Erbjud vidareutbildning, via onlinekurser 
eller mentorskapsprogram.

2. Organisera frivillighetsaktiviteter för att 
ge tillbaka till samhället.

3. Bygg en förtroendeingivande kultur 
genom tydlig kommunikation.

4. Starta upp regelbundna gruppaktiviteter.

5. Ge tillgång till psykologiskt konfidentiellt 
stöd.

6. Förhandla inkludering av psykologisk 
hjälp med ditt sjukförsäkringsbolag.

7. Erbjud Mind HKs första hjälpen för men-
tal hälsa-kurs eller seminarium av City 
Mental Health Alliance Hong Kong.

8. Skapa tydliga gränser mellan jobb och 
hemliv. Undvik att boka in konferens-
samtal på fritiden och respektera de 
anställdas semester.

9. Uppmuntra motion och avkoppling 
genom biljard, fotboll eller bordtennis 
på kontoret. Erbjud gymmedlemskap, 
onlineyoga eller tid för klasser, samt till-
handahållande av frukt eller grönsaker.

10. Anpassa en plats för lugna aktiveter 
såsom meditation eller pumpning av 
bröstmjölk.

Arbetsgivare som investerar i sina an-
ställda signalerar att de bryr sig om dem. 
Resultatet leder ofta till minskad persona-
lomsättning, ökad motivation, produktion 
samt innovation.

 Malin Rigneus 
 Counceller

L I V S B A L A N S

Leva Counselling Ltd.  /  levacounselling.com

ra vad som kunde slängas i matav-
fallstunnan och vad som inte kunde 
gå med.Trots detta är det många som 
missar informationen, särskilt när det 
är någon annan som slänger soporna 
- vi hittade en  gång ett helt peppar-
kakshus med polystyrenplattan i tun-
nan! En av våra komposterare lyck-
ades spåra personen som gjorde det 
och det hände aldrig igen!

Vad har varit de största utma-
ningarna sedan ni började 2019?
Det finns många byggnader här i 
Hongkong som inte har avfallshante-
ring, till exempel riktigt gamla bygg-
nader utan hiss. Det är meningen att 
de som bor där skall använda dom 
brandgula soptunnorna på gatorna. 
På grund av denna brist på soptun-
nor, när våra komposttunnor finns på 
synliga platser, dumpar folk skräppå-
sar i dem. Även om den är låst med 
en kedja, så kommer folk fortfarande 
att försöka klämma in saker i varje 
soptunna som dom kan se på gatan!
En annan utmaning var att inte tala 
kantonesiska tillräckligt bra för att 
läsa eller skriva, så vi kunde inte ex-
pandera vår verksamhet utanför 
Hongkongön. 

Lanseringen av Hongkong 
Composting Community var en 
framgång, men jag förstår att du 
håller på att stänga ner företaget?
En av anledningarna till att vi stänger 
är att Renee och Paige flyttar tillbaka 

Om ni vill lära er 
mer om hur man 
kan skapa mindre 
skräp i Hongkong 
följ gärna Ming Chan 
på Instagram @
garbageactivist. 
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SVERIGES GENERALKONSULAT

Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, generalkonsulat.hongkong@gov.se  
www.swedenabroad.se/hongkong 

SWEA HONG KONG

SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Anna Elling | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

Fullt fokus på klimat och miljö!

Glöm inte passet!
Det är många i Hongkong som inte har rest på ett tag. 
Om ni funderar på att resa någonstans i sommar – glöm 
inte att kolla passet! Det är viktigt att det är minst 6 må-
naders giltighetstid kvar när du påbörjar din återresa till 
Hongkong eftersom många länder i regionen har detta 
som krav vid inresa. Om du upptäcker att det är dags att 
förnya ditt pass, så finner du all information om hur du 
går tillväga inklusive blanketter och tidsbokning på vår 
hemsida. 

Sverige har ett miljömålssystem som är kopplat till FN:s hållbar-
hetsmål inom ramen för Agenda 2030. I detta ingår bl.a. ett gene-
rationsmål och 16 specifika miljömål. Ett av de viktigaste målen 
handlar om klimatet. 

Sveriges riksdag har slagit fast att 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av 
växthusgaser vara noll. Generalkonsulatet arbetar sedan lång tid ut-
ifrån detta ramverk, vilket bl.a. innebär att vi kontinuerligt ser över 

den interna miljöledningen. Vi har t.ex. som 
en del i detta installerat energieffektiv belys-
ning och ett filteraggregat för vattenfiltrering 
på kontoret och vi använder i så hög utsträck-
ning som möjligt återvunnet material (t.ex. i 
våra mattor). Detta har möjliggjorts genom tek-
niska lösningar från svenska företag med verk-
samhet i Hongkong. Vi är såklart också ett kontor 
som inte använder engångsartiklar av plast. 

I vårt arbete för vi också en återkommande dialog 
med Hongkong-regeringen om miljö-och klimat-
frågor, inklusive svenska lösningar som finns till-
gängliga. Ett led i detta arbete är att vi anordnar 
t.ex. en svensk paviljong på den stora miljömäs-
san Eco Expo Asia, 27-30 oktober tillsammans 
med flera svenska företag och Business Sweden. 
Inom ramen för årets Swedish Winter kommer vi 
också att genomföra ett seminarium om grön 
återhämtning med handelskammaren och Bu-
siness Sweden. Ytterligare satsningar och event 
är planerade för det kommande året, bl.a. ett 
stort online forum med The Economist i fe-
bruari.  

Ni kommer att få träffa tomten och kan pröva 
på curling och ishockey. Pysselverkstad och 
Pippi-utställning utlovas också. I samband 
med Swedish Winter på Tai Kwun händer också 
lite andra saker runt om i Hongkong:

•  Seminarium om grön återhämtning, första 
veckan av december

•  Luciafirande i St Johns Cathedral,  
4 december

•  Swedish Winter Film Festival@K 11 Art  
House, 5 & 11 december

•  A Taste of Sweden del av BODW Cityprog,  
20 nov– 5 december

•  Christmas Cooking Workshop, PolyU, 16 
december

SWEA är en global ideell förening 
och ett nätverk för svenskor och 
svensktalande kvinnor som är eller 
har varit bosatta utomlands. Syftet 
är att ge möjlighet till att samlas 
kring vårt gemensamma språk, vårt 
svenska ursprung och kulturarv men 
också erbjuda ett lokalt nätverk och 
ett skyddsnät med länkar över hela 
världen. Inte minst ger SWEA stöd 
vid utflyttning och flytt mellan länder, 
samt välkomnar och stöttar vid åter-
komsten till Sverige.

SWEA i Hongkong har i dagsläget 
runt 35 medlemmar med blandad 
bakgrund både vad gäller var man be-
finner sig i livet, familjesituation och 
utlandserfarenhet. En smältdegel av 
människor som vi alla uppskattar! 

Fokus ligger på det sociala där vi re-
gelbundet träffas för fika, luncher och 
olika evenemang. Den mest populära 
aktiviteten är våra tisdagshajker där 
vi tillsammans utforskar Hongkongs 
fantastiska natur. Genom SWEA in-
ternational ges även alla Sweor till-
gång till olika globala och regionala 
seminarier, föreläsningar och kurser 
online. 

Är du nyfiken på SWEA och vill veta 
mer. Eller bli medlem. Anmäl dig 
på vår hemsida www.hongkong.
swea.org eller skicka ett mail till 
sweahongkong@gmail.com. 
Mer info om SWEA hittar du även på 
vårt Instagramkonto 

@sweahongkong.  

Vi är på gång!
Swea Hongkong har haft en härlig inledning på hösten då vi dels 
fått flera nya medlemmar  och dels kunnat genomföra ett antal ak-
tiviteter. Vi har bland annat varit på fika hemma hos Gabriella på 
residenset, gått en välkomsthike runt Peaken och inte minst varit 
på ormsafari i Tai Mo Shan Country Park. Det sistnämnda en helt 
fantastisk upplevelse där vi gick ut i kvällsmörkret och med hjälp av 
ficklampor spanade på olika djur i naturen. Innan kvällen var slut 
hade vi både sett flera exemplar av Many banded krait, en av Asiens 
giftigaste ormar samt klappat en helt ofarlig liten Futsing Wolfsnake.

Fler intressanta och roliga aktiviteter är inplanerade framöver, vi 
kommer bland annat att åka till Gold Coast på en hikingresa i slu-
tet av oktober och besöka Nan Lin Gardens i november. Vi planerar 
även för att prova på Gong, en cykeltur i New Territories och en kaja-
kutflykt. Därutöver fortsätter vi som vanligt med våra tisdagshajker 
och månadsluncher i olika delar av Hongkong. 

Upplev Swedish 
Winter i Tai Kwun

26–27 november!
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Ordförande: Martin Tornberg, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

SVENSKA HANDELSKAMMAREN SVENSKA SKOLAN

SwedCham, 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK  (+852) 2525 0349, chamber@swedcham.com.hk, www.swedcham.com.hk

Terminen är nu i full gång. Vi håller till på 
Bradbury School torsdagar kl.16.15-17.45. 
Efter 1,5 år är det mycket roligt att vara 
igång med verksamheten i klassrum igen. 
Det märks på både lärare, assistenter och 
elever att vi saknat att ha träffats i verkli-
genheten även om onlineundervisningen 
varit ett bra komplement och fungerat ut-
märkt.

 
Vi har flera nya familjer som hittat till oss i 
höst, jättekul! Självklart finns det plats för 
fler. Om du har ett barn eller flera som be-
höver utveckla sina svenskkunskaper i tal 
och skrift samt lära sig lite mer om svensk 
kultur och tradition så tveka inte, gå in på 
vår hemsida svenskaskolan.hk och anmäl 
dig redan idag. 

FULL FART FRAMÅT!

Tisustestet är ett behörighetsgivande test i svenska för studier 
på universitet och högskolor i Sverige. Testet går samma dag, 
två gånger om året, världen över, anordnat av och i samarbete 
med Stockholms universitet. Tisus är avsett för dig med utländsk 
gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska stu-
dier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Varje skrivort i värl-
den har en kontaktperson som hjälper till att administrera testet. 
I Hongkong är det sedan 2017 jag, Malin Moberg, som har hand 
om detta. Testet består av tre delar, läsa, skriva och tala. Om du är 
intresserad, kolla in hemsidan www.su.se/svefler/tisus för mer 
information.

Tisustestet
Lördagen den 4:e december kommer åter det år-
liga och uppskattade luciafirandet ske i S:t John´s 
Cathedral. Svenska skolan är som vanligt med och 
arrangerar ihop med Swea och konsulatet. Vi håller 
främst i barnkören som består av våra elever samt 
övriga svenska barn fr 6år och uppåt i Hongkong. 
Mer info om anmälan kommer. Vi hoppas så klart 
att så många som möjligt vill och kan vara med och 
sjunga. Det vore ju underbart om vi kunde få ihop 
en lika stor och maffig kör som sist med 40 barn och 
30 vuxna, eller hur?

Luciatåg

Nytt för denna termin är att vi återupptagit vår högstadie-
grupp. Gruppen består av elever födda 2008 och tidigare. 
Vi jobbar b l a lite mer intensivt med att läsa och skriva 
texter. Det är en perfekt förberedelse för eventuella tisus-
tester och tillbakagång till svensk skolgång framöver.

HÖGSTADIEGRUPP (ÅR 7-9)
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We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions

I blickfånget

Blickfånget är samlat och skrivet av Malin Moberg

På gång i Hongkong 

(se eventens webbsidor för eventuella inställningar)

Oktober  

27 oktober: Hongkong internationella utomhus - och 
techljus expo

27 oktober: Hongkong internationella medicin- och 
hälsomässa

27 oktober: Elektronikmässa

November

13 november: Hongkong internationella vin-och  
spritmässa

25–27  november: Swedish winter , med b l a ett high-level 
seminar om Green Recovery, en svensk filmfestival på  
K11 MUSEA, en julmatlagningsworkshop på  PolyU och en 
svensk mat- och livsstilskampanj, ”A Taste of Sweden”. 

December

11–26 december: The Nutcracker på The Hong Kong 
Ballet

Adventskalendrar för alla smaker 

Det finns en uppsjö av olika kalendrar att förgylla december med. Allt 
från leksaker, choklad, godis och alkoholhaltiga drycker till skönhets-
produkter. Kalendrarna finns för alla åldrar och behov. Nedan följer 
ett litet urval. 

Whisky Explorer Advent Calendar (2021 Edition)  
för whiskyälskaren 

LOOKFANTASTIC Beauty Advent 
Calendar 

Susann Kaufmann Advent Calendar 
2021 

That Boutique-y Gin Company Advent 
Calendar (2021 Edition) 

Disney Storybook Collection: Advent 
Calendar 

Harry Potter: Holiday Magic: The Official 
Advent Calendar 

EGO 76196 The Avengers Advent Calendar 
2021 (Marvel) 

Lindt Teddy Advent Calendar 250g 

Årets julkalender i SVT
Årets julkalender heter En hederlig jul med Knyckertz. och kommer att 
handla om tjuvfamilljen Knyckertz, efter böckerna med samma namn. 
Huvudrollerna spelas av Gizem Erdogan och David Sundin. Själva 
lucköppningskalendern brukar kunna köpas på Sverigeshoppen. För de 
barn som går i svenska skolan delas en kalender ut i god tid före 1 dec.

Julmat och julgodis

Förbered i god tid för en svensk jul i Hongkong 
genom att handla julmat och julgodis på Sveri-
geshoppen och IKEA. 

Julklappstips! 

Snart är det dags att 
handla julklappar, 
för inspiration och 
tips, kolla in följande 
sidor:

bluebox.se   

expatliving.hk   

giftsomething.com/ 

Blossaglöggen 
2021

I år inspireras 
glöggen av smaker 
från staden Valencia 
i Spanien.

Glöggen är en vit 
starkvinsglögg med 
smak av traditio-
nella glöggkryddor, 
apelsinskal och 
apelsinblom. 

Julskyltning

Snart börjar julskyltningen i Hongkongs 
varuhus. Varför inte ta en tur runt när de är på 
plats och kolla in och få lite julkänsla.

Återvinning
Har du ett casefyskal till din mobil 
och vill köpa ett nytt/annat? Besök då 
deras butik i K11 och lämna ditt gamla 
skal när du köper ett nytt. Casefy är 
ett företag som jobbar hårt för att bli 
miljövänliga och de har b l a satsat på 
att återvinna gamla skal som är gjorda 
av världens starkaste återvunna plast.

Tips!

Sista onsda-
gen i varje 
månad kör 
Swedcham 
AW på the 
Glasshouse. 
Öppet för alla! 



Organise a supplies drive to collect
maternity and newborn essentials
 

Hold a Lunch & Learn at work or a
PathFinders Party with friends to raise
awareness and much needed funds
 
Become a monthly donor - just HK$100 a
month could provide essential newborn
and maternity supplies 

We believe all
children
deserve a fair
start in life 
 

Join us to show
your support!

Donate or find out more at www.pathfinders.org.hk

PathFinders ensures the most vulnerable and
unsupported children in Hong Kong are
protected and respected, and their domestic
worker mothers are empowered to find a path
to a brighter future

info@pathfinders.org.hk
 

pathfindershk

#AllChildrenMatter

#AllMothersMatter


