Frozzypack håller
lunchen kall
För den som vill hålla maten kyld och
fräsch men inte har tillgång till ett kylskåp finns matlådan Frozzypack. Genom

Nya Eähöghus
i Stockholm
Trä håller på att slå igenom som byggmaterial för större byggnader. I Stockholmsförorten

Sundbyberg håller byggherren Folkhem på att
uppföra fyra åttavåningshus
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att förvara locket i frysen under natten
kan den sedan se till att maten i lådan
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håller sig kyld i sju timmar.
Frozzypack blev i januari utsedd till
årets sak 201 1 av Designtorget. Under
hösten har det kommit en uppföljare till
den första modellen. Den har samma
funktion men är något större.

- samtliga i trä med

en spånfasad av cederträ.
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Vi använder trä främst av miljöskä|. Det går

åt mycket mindre energi vid produktionen och
leder därför också till lägre koldioxidutsläpp när

For lite frukt
och grönt på tallriken
roa

man använder trä i byggandet. Om Sverige och

Stockholm ska klara miljömålen måste vi börja
byggu mycket mer i trä, säger Folkhems vd
Arne Olsson till Dagens Nyheter.

äum men inte bra I Svenskens matvanor har
ttrats under de senaste 20 åren, men
a av tio svenskar konsumerar fortfarande
för lite frukt och grönt, visar en undersökning

från Livsmedelsverket. lntaget av fisk och
fullkorn når heller inte upp till de nivåer som
önskas. Sju av tio äter for lite fisk och skaldjur,

medan nio av tio inte äter tillräckligt med full-

Fler äldre staftar företag

korn. Socker, salt och mättat fett är saker som
iia+

Antalet äldre som startar företag är fler än någonsin,
enligt statistik från SCB. Trenden går igen även i skogs-

ensken får i sig för mycket av.
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mellan 1B-80 år från hela
landet var med i undersökningen som också
.

och jordbruksbranschen. I tjol svarade 65-plussarna för
knappt tio procent av de nystartade företagen inom
skogs- och jordbruk. Under 2012 var samma siffra 27,5
procent. Det totala antalet ökande nyföretagande pen-
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visade att unga kvinnor hade sämst matvanor.

sionärer har ökat med nästa n 20 procent.
Tendensen i allmänhet går annars åt andra hållet. Efter

rekordsiffror 2011 har nyföretagandet minskat kraftigt
under den första halvan av 2012, uppger Bolagsverket.

Svensk skogshuggare i världstoppen
I

början avseptember höllsVM itimbersports i Lillehammer i Norge. Försvens-

ken Hans-Ove Hansson, som också är regerande nordisk mästare, blev tävlingarna en framgång och han nådde en tionde plats i skogshuggning.
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jätteförvånad, det var den bästa tävlingen för mig någonsin, säger

40-årige dalmasen Hans-Ove Hansson till ATL Lantbrukets affärstidning.
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