Turnéstopp: Åstorps kommun
Datum: 16 nov 2017
Antal deltagare: 26 st
Värd: Kulturhuset Björnen och Åstorps kommun
I Åstorp är Food Evolutions nätverk inte så starkt än. Därför valde vi att gå samman med
näringslivskontoret och lägga träffen i samband med deras företagsfrukost.
Vi fick höra på Susanne & Tina från Systrarna Buffé, Susann Cardell från Åstorps kommun
samt på Christer Paulsson från Food Evolution.
Bra svar kom in trots att flertalet deltagare inte kom från måltidsbranschen.

RESULTAT WORKSHOP
Vem är din gäst/kund?
Konsument Industri Grossist
Mejerier
Privatpersoner
Uppsamlare handel
Transporten
Företag
Kommuninvånare
Näringsliv
Kommuner
Hotell
Chipsätare
Privat
Företag
Hälsa
Seniorer
Vanlig konsument
Restauranger
Privatpersoner verksamhet
Privatkonsumenter
Privata kunder
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen?
Rådgivning
Besöksmål
Färskpotatis direkt till konsument på marknader och gårdsförsäljning
Finansiering och betalalösningar
Nordvästra Skåne
Hållbar avfallshantering
Evenemangsarrangör
Mervärde med färskt närproducerat
Biogödsel sluter kretslopp
Tillhandahåller en mötesplats.
Teknisk turism
Bygger infrastruktur
Besöksnäringen är en viktig del av näringslivsarbetet.
Alla insatser för näringen inkluderar besöksnäringen. Söderåsen är viktigt varumärke.
Erbjuder god och vällagad mat

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet?
Marknadsföring
Nätverksplatser
Digitalt
Bra kännedom om bygden, nätverkande

Näthandel
Utbildad personal
Ytterligare utveckling av värdskapsarbetet.
Service och bemötande till kunder och samarbetspartners.
Duktig på sociala medier
Att driva ett lokalt mejeri
Bättre utbyggt kontaktnät för Åstorps andliga behov
Sprida kunskapen kring och effekten och vikten av det närproducerade
Att göra nysatsning
Tolkar farsi svenska
DIGITALISERINGEN
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag?
Tömning on-demand
Sprida budskapet på ett effektivt sätt till många.
Du når en större målgrupp
Enklare att nå ut till specifika målgrupper
Marknadsföring
Gratis tillgång till internet i hela Åstorp
Effektivare och enklare marknadsföring
Internkommunikation
Jobba tillsammans, öka näthandeln, öka reklamen på nätet för att öka handeln i gårdsbutik
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne?
50% ja
34% nej
16% vet ej
Jämfört med övriga kommuner i snitt:
53% ja
47% nej
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Vad kan vi göra för att tillsammans höja lägsta-nivån?
Samverka
Samarbete, hjälpa varandra.
Utbildning.
Lyhördhet
Upplysning, utbildning och engagemang.
Höja medvetenhet om miljöbelastning från matsvinn
Gäller även för grönsaker
Kvalitetssäkring
TILLSAMMANS – GER MAN SÅ FÅR MAN
På vilket sätt kan du bidra till att utveckla dina egna affärer samtidigt som du stöttar andra på vägen?
Samarbeta och nätverka
Genom regelbundna träffar.
Samarbete. Dela med dig av erfarenheter och kunskap

Ödmjukhet
Lokalt samarbete med andra producenter jämför Kullapotatis hör skulle vara Söderåspotatis.
Stärker varumärket för regionen.
Det gynnar alla näringsidkare i regionen
Gynna de lokala företagen och nätverka och dela med sig av sina egna kunskaper.
Samarbeta producenter emellan för att komma närmare kunden
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga?
Ja 80%
Nej 20%
Vilka möjligheter och hinder ser du?
Allt för småskalig
Kommunens regelverk är ett stort hinder
Storleken på verksamheten är ett hinder
Centrala upphandlingar kan vara ett problem
Mitt eget kontrollprogram är utmärkt och inget hinder
Lägst pris som utvärderingskrav vid upphandling.
Distributionen måste förenklas för oss lokala
Den offentliga upphandlingen
Det lokala måste vara en viktig parameter
Kvantitet och service är inga problem
HÄLSA
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden?
Ja 100%
HÅLLBARHET
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt
eller miljömässigt?
Miljötänk
Ja! På alla sätt (NSR)
Portionsberäkning för att minska svinn
Ja, nyttiga, lokalproducerade chips i samverkan med Larsviken
Sorterar avfall
Minimerar matsvinn
Svanenmärkning
Klimatpåverkan i matvalen
Hur man reser i jobbet
Minska pappersförbrukningen
Att vi inte använder så mycket bekämpningsmedel
Miljömässigt. Sociala insikter
KOMMUNEN – NV SKÅNE
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller
måltidsutvecklingen?
Öka samarbetet med lokala odlare

Bli bättre på att segmentera upphandlingar
Se hela kedjan, inte missa frågor om matsvinn, källsortering av matavfall samt
återvinning av växtnäring från biogödsel
Centralkök. Samköra leveranser.
Åstorps kommun värnar om näringslivet
Det finns många livsmedelsproducenter i närområdet. Kommunen bör bli bättre på att
göra affärer/nyttja dessa producenter.
Nyttja barnen
Allt som behövs i mathållningen finns i närområdet. Men reglerna verkar mot lokala
leveranser som av mjölk
Stötta skolköken
FOOD EVOLUTION
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution?
Sammanställa lokala producenter för att handla närodlat på hemma plan
Nätverka
Hjälpa oss med info om upphandlingar i kommunen. Det är svårt!
Fortsätta skapa nätverk!
Inspiratör. Bollplank.
Marknadsföring.
Informera om vad jag odlar
Sprida kunskaper kring hälsosamma val.
Sprida budskapet kring föreningen
FE som länken mellan ”stuprören”
Tala om vilket samarbete jag söker, vilka frågor jag vill samarbeta om
och vilka producenter jag ser som möjliga partners

FOOD EVOLUTION
Vad kan du bidra med till Food Evolution?
Sprida budskapet kring föreningen
Förmedla sina kontakter och genom att finnas med tipsa varandra
Vår kunskap och våra erfarenheter
Engagemang.
Kunskap om hur ex upphandlingar fungerar för näringen.
Gedigna råvaror. Erfarenhet kunskap.
Stor lokal till nätverkande
Kunskap och kompetens inom sortering och återvinning
FOOD TALKS
Vad vill du att dagen ska innehålla?
Inspiration
Gott om tid för nätverkande
Inspiration
Inspirerande föreläsare
Hållbar matproduktion.
Hälsoperspektivet i matlagning.
Info om vilka gårdsbutiker som finns
Utmaning för samarbete
Blanda besökare i små workshops i verkliga fallstudier

Om Skånes marknad för våra produkter och nätverket mellan bönder
Vad tyckte du om dagens möte?
Inspirerande
Inspirerande Engagerande
Inspirerande Stimulerande
Lärorikt Engagerande
För få från branschen

