
VRETA KLUSTER CASE - REKO-RINGAR

Karin Lorin, Bostället 
som tog succékonceptet Reko-ringen till Östergötland.

BAKGRUND  
Det kan vara tufft för små, lokala matproducenter att nå ut på 
marknaden. Vägen in till butikerna kan vara både lång och 
snårig. Samtidigt är det både dyrt och tidskrävande för konsu-
menter att åka runt bland gårdar för att köpa olika ekologiska 
och närproducerade varor. Med den bakgrunden föddes en 
lokal variant att handla lokalproducerat utan mellanhänder. 

LÖSNING  
När Karin Lorin från vedugnsbageriet Bostället utanför  
Linköping var på ett seminarium och lyssnade till mannen som 
kickade igång Reko-ringen i Finland tog hon med sig tankarna 
hem. Karin tog kontakt med Vreta Kluster som gillade idén och 
klev in i projektet med kunskap, kontakter och ekonomiskt stöd. 
Snart hade Östergötland en av de absolut första Reko-ringarna 
i Sverige.

RESULTAT  
Efter att Vreta Kluster klivit in blev tankarna verklighet. Ett 
koncept, där producenter och kunder sköter affärerna på Face-
book och varor levereras på bestämda parkeringsplatser eller 
dylikt, som spred sig snabbt och inte kan stavas annat än succé. 

Att hitta formerna och bra platser var viktiga pusselbitar för att 
få konceptet att flyga, enligt Per Lindahl, projektledare på Vreta 
Kluster. 

Intresset för närodlat och miljövänligt har i det närmaste 
exploderat och i dag finns ungefär 150 Reko-ringar runtom i 
landet varav ungefär tio finns i Östergötland. När coronapan-
demin slog till under 2020 ökade det på intresset ytterligare. 
Flera nya producenter har anslutit och vissa av dem säljer hela 
sin produktion på Reko-ringar.
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Vreta Kluster och Bostället utanför Linköping var lite av pionjärer för Reko-ringarna i Sverige.  
Intresset för närodlat bara ökar och försäljningen fick en rejäl skjuts under coronapandemin. 

LOKALPRODUCERAT OCH REKO 
– ETT SUCCÉKONCEPT

Jag tog med mig idén till Vreta Kluster och de var med på noterna.  
Jag fick hjälp att starta och en summa i lön för att kunna arbeta med projektet.”
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