
VARMT VÄLKOMNA TILL:
Samtalssalong om mat – Den 7 april 2018

kl. 13.00-14.30 på YdreKompaniet

Över en kaffe samtalar vi för att utväxla idéer och erfarenheter om 
mat och matproduktion. På plats finns Bernhard Jensen, projekt-
ledare livsmedelsstrategi i Ydre och Lars Lindström, företagare och 
fårbonde från Baggemålen. Ingen föranmälan krävs utan det bara att 
dyka upp. Vi bjuder på kaffe och fika finns att köpa på YdreKompani-
et. Vi riktar oss till invånare, månskensbönder, producenter, handla-
re, restaurangägare eller vem som helst med ett matintresse.

Hur man etablerar ett slakteri – Den 3 maj 2018 
kl. 18.30-21.00 på Stebbarp Gård

Vi har bjudit in Per Nilsson från Profax, konsult inom livsmedel, för 
att prata om hur man kan tänka kring en eventuell etablering av ett 
slakteri Ydre. Ett detaljerat program kommer att annonseras sena-
re. Om du har andra frågor inom livsmedel som du vill att Per tar 
upp när han kommer, kan kontakta Bernhard Jensen (se kontakt-
uppgifter nedan). Seminariet är kostnadsfritt och du kan anmäla 
dig till Bernhard redan nu.

Sagt om Per Nilsson:
”Jag upplever Per väldigt kunnig i frågor kring livsmedelshantering 
och regler, speciellt när det gäller mer småskaligt mathantverk.” 
Lena Gunnarson, Stebbarps Gård, Ydre

”Per är en inspirerande expert på mycket inom livsmedelsproduk-
tion. Han ser saker ur producentens perspektiv och hittar undan-
tagen i EU-reglerna, som gör att det går att göra mer än man tror.” 
Olle Forsell, Kalvefalls Gård, Ydre
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Om projeket handlingsplan för Östergötlands livsmedelsstrategi i Ydre: 
Livsmedelsproduktionen är en av Ydres viktigaste näringar. Jordbruket är stort, mer 
än 16% av sysselsättningen i Ydre kommer genom trädgård, skogsbruk och jordbruk 
och det ökar. Därför beslutade kommunen 2017 att genom projektform ta fram en 
handlingsplan för hur Östergötlands livsmedelsstrategi ska förverkligas i Ydre. Projeket 
finansieras till 50% av kommunen och 50% av Länsstyrelsen Östergötland. 

Kontaktperson: 
Bernhard Jensen, projketledare 
Telefon och sms: 072 453 91 51
E-post: erik.jensen@ydre.se


