Turnéstopp:
Höganäs kommun
Datum: 17 maj 2017
Antal deltagare: 64 st
Värd: Vikentomater
Till Höganäs kommun kom det många driftiga och engagerade besökare. Stämningen var
väldigt trevlig och uppsluppen.
Många av deltagarna hade verkligen förstått vår mission och det vi vill åstadkomma.
Saknades gjorde dock många av de stora trendsättarna/aktörerna i kommunen.
Vi fick lyssna på Mats Olofsson från Vikentomter, Peter Nyström från Höganäs kommun
samt på Food Evolutions ordförande Christer Paulsson.
Träffen avslutades med en rundvandring och visning bland tomatplantorna.

RESULTAT WORKSHOP
Vem är din gäst/kund?
Grossist
Detaljist
Privat slutkonsument
Privatpersoner
Turister
Företag
Turister
Boendegäster
Lokalbefolkning
Privat grossist
Livsmedelsföretag
Alla som äter
Konsumenter
Besökare
Restauranger
Konsument
Slakteri
Hälsomedvetna
Detaljhandel
Grossist
Privatperson
Vinintresserade
Närodlat - livsmedelsbutiker
Smakintresserade
Krögare
Elever
DESTINATIONSUTVECKLING/BESÖKSNÄRING
På vilket sätt bidrar din verksamhet till destinationsutvecklingen/besöksnäringen?
Samordnar kommuner
Spännande produkt
Mötesplats
Vinbygden som genererar besök och upplevelser.
Ju fler gårdsbutiker och mat/dryckesupplevelser i bygden desto bättre!
Spännande produkt
Självplock
Unik och intressant mötesplats
Provsmakning
Produkten är skånsk tradition.
Gårdsbutik, böcker, reklam för lokala produkter.
Besökarnas önskan och drömmar
Våra besökare bor och äter också!
Besöksmål. Reklam via export av lokal produkt.
Bidrar till en starkare lokal profil, bygger kännedom om varumärket Kullabygden, kvalitet och kunskap
Närproducerat
Event
Boende, lokalguide, gott värdskap, säljer bygden. Ambassadör, nära mat, upplevelser
Kvalitet närproducerat goa kakor o mat

Vinbygden Kulla valley!
Utbildade kockar och severingspersonal
Fantastisk skolmat
Ställa ut på Vikentomater
Samarbeten med andra lokala aktörer
Vingårdsturer
Utbildade kockar o serveringspersonal
Vegetarisk matlagning
Affärsutveckling (göra cash av det)
Upphandlingar
Kreativ produktutveckling
Hitta nya marknader
Ökad satsning på sociala medier
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Vilket behov av kompetensförsörjning behöver din verksamhet?
Lagring
Distribution
Logistik
Nätverk
Försäljningserfarenhet
Marknadsföring, t ex sociala medier kan vara bra.
Rent fackmässig kompetens erbjuds genom olika organisationer.
Marknadsföring
Sociala medier
Kvalitetskompetens
Spetskompetens ex naturlig konservering utan e-ämne.
Sociala medier, marknadsföring, inspiration, utbyte mellan företag.
Näringsinnehåll.
Produktutveckling.
Rådgivning
Medarbetare
Utbyte med andra kollegor.
DIGITALISERINGEN
Hur kan digitaliseringen utveckla ditt företag?
Syns du inte så finns du inte
Web försäljning
Nå fler kunder
Nya affärsmodeller
Komma ovanför bruset
Tillgänglighet, fakta om produkten, försäljning, marknadsföring,
Beställningsrutiner
Förbättrad marknadsföring och redovisning samt för samarbeten med affärspartners.
Marknadsföring och dialog genom t ex sociala medier.
Feedback från kunder, snabb utåtriktad information om t ex öppettider och erbjudanden.
Ökad satsning av sociala medier
Rörlig film som är säljande, onlineförsäljning av grönsaker för avhämtning.
Marknadsföring, kundkontakt, snabbare kommunikation. O information.
Marknadsföring

Betalning
Söka information som behövs i företaget
Söka medarbetare
Övervaka verksamhet
Managementprogram
Marknadsföra sig i realtid, tex Instagram, Facebook, twitter
Öka marknaden
Marknadsföring
Samarbeten
Gemensam hemsida
Vi är bra, bättre än dem flesta med många superduktiga entreprenörer, men vi kan bli bättre!
ÄR VI SÅ BRA SOM VI TROR?
Är vi så bra som vi tror i NV Skåne?
64% ja
36% nej
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?
Närverka
Samarbeta
Nätverka
Göra affärer
Inspirera varandra
Unna varandra framgång
Höja kvaliteten, aldrig var nöjda. Våga ta betalt!
Hjälpa varandra
Öka samarbetet mellan krögare och producenter
Rekommendera varandra regional styrka
Mer samarbete på område som vi gemensamt kan utnyttja resurser inom
marknadsföring, försäljning, distribution.
Kommunen erbjuder kompetens
Öka flöde
Efterfrågan tillgång
Samarbeta
Feedback
Nätverka
Trimma verksamheten
Exponering viktig
Lyfta verksamheten!
Lite bättre av allt (paketering, hemsidan, samarbeten lokalt)
Dela med av goda exempel
Samarbeta mera med alla inom näringen.
Säga nej till "Jante" och vara stolt över det vi åstadkommer och erbjuder.
Samarbeta med andra företag m.m.
Producenter ordnar minimässa där man presenterar sina produkter
Inspireras av andra kolleger. Ta in andras produkter i sortimentet. Samarbete.

Lyfta blicken, se vad andra gör, hur gör t ex danskar och tyskar?
Se över produktutbudet
Samutnyttja säsongspersonal, gemensamma inköp och offerter
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?
Stort nätverk cloudmarketing
Kombinationserbjudande
Bidra med min kunskap och mitt nätverk
Inspirationsträff
Rekommendation
Diskutera och dela med sig av erfarenheter med kollegor/ konkurrenter.
Gynna närproducerat (berätta när produkten är lokal från en kollega).
Tipsa om andra, dra med sina nätverk till andra.
Elever studiebesök
"Matrunda" som konstrundan
Ha reklam för andra företag på just din hemsida .
Dela med sig med kunskap och inspiration till andra. Även dela på t ex maskiner och utrustning,
så att alla inte behöver köpa allt själva.
Hänvisa besökare till andra kollegor och inse värdet av att kunden får en större behållning
och upplevelse.
Gårdsrundor där både restauranger och producenter samarbetar
Samutnyttja resurser
Handla lokalt
Gemensam distribution
Synliggöra företagen och deras produkter och möjlighet att handla av varandra
Förädling och samarbeten med andra producenters råvaror.
Food Evolution bonuskort
I sann generös nätverksanda tala positivt, inte bara om oss själva utan även om andra.
Information till konsument när det är lokalt
DEN OFFENTLIGA MÅLTIDEN
Tror du att din produkt skulle kunna vara intressant för det offentliga?
Ja 70%
Vet ej 30%
Vilka hinder ser du?
Politiker anger att man inte dricker alkohol
Byråkratin
Lagstiftning föråldrad
LOU!
Logistiken att få ut produkten.
Regler
Ekonomi, rädsla att prova nytt.
Administration, byråkrati, kapacitet, pris som enda skallkrav
Svårt med storleken
Lägsta priset kontra kvalitet
Logistik, prissättning och kommunal tröghet.
Svårt att få rätt betalt. Visst motstånd från vissa att gynna privat och lokal företagsamhet.
Upphandling
Småskalig produktion som riktar sig direkt till slutkunder, för små volymer för det offentliga.

Konkurrensen utomlands ifrån
HÄLSA
Drar du idag någon affärsmässig nytta av hälsotrenden?
Ja 80%
Nej 20%
HÅLLBARHET
Arbetar du aktivt och utåt med hållbarhet? På vilket sätt? Exempelvis socialt, ekonomiskt
eller miljömässigt?
Ekologiskt
Fairtrade
Greenforest
Certifieringar
Återvinning
Rainforrest
Utz
Minskade transporter genom att handla lokalt
Kompost
Svanen
Bättre miljöval
Odlingsmässigt
Ekologiskt och vegetariskt
Bättre transporter miljövänligt
Kravodlat
Ja, vi arbetar enligt vissa certifieringar där bl a hållbarhet och miljö ingår.
Hållbar utveckling
Härproducerat
Kretsloppstänkande och Svenskt Sigill.
Genom förädling och att vi sprider kunskap om det lokalt odlade får vi ekonomisk hållbarhet.
Ekologisk produktion, hållbar energiförbrukning/energiproduktion.
Förpackningsutveckling
Miljömässigt, socialt/ ekonomiskt- bidrar med arbetstillfällen.
Lokalt, nära till hands, Korta transporter
Använder produkter i verksamheten som har ursprungsmärkning
Även vinodling står under kontroll och tillsyn av livsmedelsbranschen.
Vin är livsmedel och vi jobbar också på ett hållbart sätt.
Vi har policy för hållbarhet och vi jobbar aktivt för det
Certifiering
KOMMUNEN – NV SKÅNE
Vad tycker du din kommun/NV Skåne har för styrkor respektive utmaningar när det gäller
måltidsutvecklingen?
Utveckla entreprenörskap!
Styrka Många livsmedelsföretag
Vet i F-n.
Utmaning handla mer lokalt
Utmaning öka samverkan mellan gränserna
Samsyn mellan de tre politiska partierna (C, M och S) vad gäller utveckling av

mat- och vinbygden i NV Skåne.
Utmaningen är kostnaden
Få de lokala att lägga anbud
Styrka bra företagsklimat
+ Korta avstånd, många bra aktörer, en region som vill, läge (natur, Danmark)
- svårt att hitta kompetens (kockar etc),
Köper Höganäs kommun någon lokalproducerad mat i nuläget??
Kommunen borde mer aktivt, lokalt och på regeringsnivå jobba för att ändra sin
värdegrund, sina skallkrav. Näringsriktigt, hållbart, lokalt
Utmaningen är att man inte får gehör för dessa frågor på riksplanet (t ex för gårdsförsäljning av öl och vin).
Medvetenheten ökar
Företagsvänliga
Mångfald av närproducerade livsmedel. Utmaning: att ta vara på detta
Mer satsningar på upphandlare som är engagerade på riktigt. Som tar sig ut på gårdarna för att se och lära
Höganäs kommun har mycket att jobba med för att öka lokalt utbud och kvalitet på måltider
Styrkan är att det finns fantastiska produkter som är lättodlat här i Skåne, samt att det
finns stor kompetens. Utmaningen är många.
Coachande möten i mindre grupper, hålla föredrag för varandra, ge kunskap om varandra.
Kunskapsmatmarknad (använda nätverket för "pr")
FOOD EVOLUTION
Vad kan vi göra för dig som medlem i Food Evolution?
BNI metoden
Öppna dörrar
Sammankalla producenter till nätverk
Jobba uthålligt och långsiktigt
Gå från projekt till egenkraft
Jag kan bidra med kunskap
Jag kan få med oss fler producenter
Keep up the good work!
Ordna regelbundna nätverksträffar som den här.
Inspirationsträffar
Grossist typ Eldrimner
Presentation av oss själva och låta medlemmar göra sök - vad vi behöver...
Fungera som paraply och administrera t ex. projekt som vuxit sig stora.
Vi kan bidra med vår erfarenhet och entusiasm. Vi alla jobbar ju med det roligaste vi vet!
Skapa och underlätta för kontakter/nätverk.
Samutnyttja resurser, driva på viktiga gemensamma frågor.
Bygga det gemensamma varumärket.
Jag kan bidra med öppenhet
Nätverkande. Vägledning för marknadsföring mm.
Tid och kontakter
Idéer
Nätverket i focus
Kratta varandras gångar
Arbeta för ett matens hus/ matens högborg ungefär som Havets hus på västkusten och hjälpa
oss producenter med PR, provkök etc tjänster.
Vi som är med i Food Evolution, kan sprida ordet att ni finns, till andra verksamheter.
Att Food Evolution tar fram info material att ge ut
Öka våra kunskaper
Workshop
Inspiratör

FOOD EVOLUTION
Vad kan du bidra med till Food Evolution?
Eget nätverk
Aktivt medverkan
Vilja att ge och bidra
Kunskap, engagerat deltagande i event.
Med vår kunskap och entusiasm för vi alla jobbar ju med det roligaste vi vet!
Utnyttja egna nätverk och kanaler till de som bor i bygden!
Marknadsföring, matfoto, kunskap
Gott humör, goda produkter,
Sprida ordet att ni finns, och dela ut infoblad .
Starta en Facebooksida som man kan lajka
Delta på våra möten.
Öppna för samarbete.
Delta med kompetens.
Vara god ambassadör, aktiv och engagerad medlem, gärna i undergrupper.
Mattrender i framtiden
FOOD TALKS
Vad vill du att dagen ska innehålla?
Inspiratör
Medvetenheten om självförsörjandegraden
Vin
Unga inspiratörer inte föredettingar
Mattrenden i framtiden
Inspiratörer, ambassadörer utifrån, Paul Svensson
Inspiration till nya idéer o projekt.
Goda exempel, intressanta föredrag + go mad å möed mad å mad i rättan tid.
Förändra värdegrunden för måltiden. Andra skallkrav än pris.
Gott, Näringsriktigt, lokalt i största möjliga mån, hållbart.
Låt dagen handla om matens kvalitet och ursprung. Bra mat måste få kosta. Ordna gärna en
debatt om detta med kända personer.
Kan vi skapa ett gemensamt mat -och upplevelsecenter i nordvästra Skåne?
Hur påverkas kvaliteten med storskalighet och var går gränsen?
Förespråka mångfald istället för storskaligt
Viktigt är att vi får mycket mediabevakning på detta. Kanske skall även vara med
rikspolitiker som vi kan ställa mot väggen!
Inspirerande föreläsare som gjort något bra i samarbete med andra.
Gemensam matrunda typ konstrunda i Skåne
Utställare och föredragshållare.
Köpa en goodiebag från alla utställare till ett Food Evolution pris

