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Snabbsökning. 
 

 Sök

Utökad sökning. 

 

 
Alla rubriker. 
Till Startsidan. 
Kontakta oss.  

 Nyheter. 

 

• Gävle 
• Hofors 
• Ockelbo 
• Sandviken 
• Tierp 
• Älvkarleby 
• Inrikes 
• Utrikes  

 Sport. 

 

• Sportens startsida 
• Bandy 
  - SAIK 
• Basket 
• Fotboll 
  - Gefle IF 
• Golf 
• Innebandy 
• Ishockey 
  - Brynäs 
• Motorsport 
• Ridsport 
• Trav 
• Ungdomsidrott 
• Volleyboll 
• Övriga sporter  

  

 

•  Tetha Åhs 
•  Elina Sorri 
•  Ola Liljedahl 
•  Rickard Olsson 
•  Ulf Ivar Nilsson 

  
 Mer läsning. 

 

• Familjenytt 
  - Fråga juristen 
  - Nygifta 
• Fria ord 
• Gästrikehistoria 
• Jakt&Fiske 
• Konsument 
• Kultur 
• Motor 
• Namn&Nytt 

 

 

 

Bönder gjorde succè i 
stan 

[Publicerad 2007-09-02]  Tipsa en vän. Skriv ut artikel.

Det blev en rivstart med 
folkstorm när Bondens 
egen marknad drog i gång 
på Rådhustorget i går.  
Marianne Berglunds från 
Berglunds Bageri i Storvik 
sålde slut på alla varor på 
en timme.  
– Otroligt roligt. Det är 
tydligt att det finns ett 
enormt sug efter 
närproducerad mat, säger 
Marianne Berglund från 
Berglunds Bageri i 
Kungsgården, som ska ta 
med flera limpor och 
bullar nästa lördag.  
 
Det annars öde Rådhustorget 
var i stort sett fullpackat av folk 
i går när Bondens egen marknad 
öppnade för första gången i 
Gävle. 25 lokala torghandlare 
fanns på plats och här kunde 
man handla det mesta i matväg, 
kött, mjöl, bröd, grönsaker, ost, 
sylt, saft och honung, allt odlat 
och producerat i närheten av 
Gävle.  
 
Många var ute i god tid och en 
kvart före tio var det redan kö 
till en del stånd.  
 
Arrangören Lena Lewin, 
torghandlardotter från Gävle 

Större bild/bilder »

Grisuppfödaren Cecilia Lindström från 
Bollnäs blev överraskad av det stora 

intresset. ”Mina informationsblad tog slut 
snabbt, jag trodde aldrig det skulle komma 

så mycket folk”. 
Foto: Pernilla Wahlman
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Tyck till direkt.
(Klicka och skriv din 

kommentar)



• Nyfödda 
• Nöje 
• Politik 
• Prima 
• På Gång 
• Recensioner 
• Resor 
• Små & Stora 
• Vin  

 Special. 

 

• Affärer 
• Asienkatastrofen 
• Bostad 
• CH-branden 2005 
• Fastighetsbyten  

 Tidningskortet. 

 

• Ansökan 
• Erbjudanden 
• Frågor&Svar 
• Om kortet 
• Vimmel 
• Logga in  

 Abonnemang. 
 

• Prenumerera 
• Adressändring 
• Gör uppehåll  

 SMS-tjänster. 
 

• Dagens ros eller ris 
• Dagens väder 
• Dagens kustväder  

 Service. 

 

• Alla rubriker i 
Arbetarbladet 
• Börsen 
• Hemelektronik 
• I dag-spalten 
• Kalendern 
• Playstop 
• SMS-tjänster 
• Webb-TV  

 Kontakta oss.  

 

• Nyheterna 
• Sporten 
• Familjenytt 
• Fria Ord 
• Namn & Nytt 
• Idag  

 Annonser.  

 

• Familjenytt 
• Lunchguiden 

   

 

     

som planerat Bondens Marknad 
hela året, vågade knappt tro 
sina ögon.  
 
– Alla har sagt att man skulle 
räkna med en litet trög start, så 
har det varit i andra städer. Men 
i Gävle var det pang på från 
början, säger Lena Lewin.  
 
Även om hon är överlycklig över 
rivstarten vågar hon ännu inte 
ta ut någon succé i förskott.  
 
– Jag vill vänta till september är 
över och jag har facit i hand. 
Först då vet jag säkert om det 
har gått bra, säger Lena Lewin.  
 
Många torghandlare togs liksom 
Marianne Berglund på sängen av 
folkstormen. Cecilia Lindström 
från Bollnäs och leverantör av 
griskött fick snabbt slut på 
informationsbladen och var 
tvungen att ta hjälp att ordna 
nya.  
 
– Vilken rusch. Jag måste kolla 
att jag har tillräckligt mycket 
kött att sälja. Det är redan 
mellan 20 och 30 som har bokat 
en halv eller en fjärdedels gris, 
säger hon.  
 
Cecilia Lindström tror att 
lokalproducerad mat ligger 
väldigt rätt i tiden. Hon märker 
också att konsumenterna är 
intresserade av hur grisarna 
lever, om de går på bete och 
hur de forslas till slakteriet.  
 
– Många är pålästa engagerade. 
Man inser miljöaspekten av 
lokalproducerat och vet också 
att köttet smakar betydligt 
bättre när djuren inte utsatts för 
onödig stress, säger hon.  
 
Gudrun Byström köpte kyckling från Ockelbo, lök, tomater och solrosor.  
 
– Jag känner att jag vill satsa på ekologisk och närproducerad mat och 
lägger gärna några kronor extra på det. Dessutom är det stor skillnad i 
smak, säger Gudrun som tycker det är ett extra plus att Rådhustorget 
lever upp under marknadsdagarna.  
 
 

Gudrun Byström från Gävle betalar gärna 
litet extra för att veta att maten är 

närproducerad och obesprutad. ”Dessutom 
är det trevligt att handla på det här sättet 
och kul att Rådhustorget lever upp”, säger 

Gudrun Byström.
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För 17 år sedan doktorerade Monica Stork 
på lantbruksuniversitetet Ulltuna på en 

avhandling om dricksvatten för kor. Efter 
det tröttnade hon på det akademiska livet, 

sa upp sig och satsade på att bygga upp 
företaget Syltkrukan i Månkarbo. I går 

fanns Monica med på Rådhustorget och 
sålde sylt, saft, marmelad och honung.
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