ARBETARBLADET

Skaffa kortet »
NYHETER

Onsdag 28 Februari 2007
SPORT

KULTUR

NÖJE

POLITIK

Dagens namn: Maria
FAMILJENYTT

ANNONSERA

Snabbsökning.

Sök
Utökad sökning.
Alla rubriker.
Till Startsidan.
Kontakta oss.
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Tipsa en vän.

Skriv ut artikel.

Lena lockar bönderna
till Rådhustorget

Tyck till direkt.
(Klicka och skriv din
kommentar)

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

TORGHANDLARDOTTER. Lena Lewin beskriver själv hur hon har torghandeln
i blodet. Både hennes farfar och pappa har haft handelsstånd på Stortorget.
Att det är hon som drar igång Bondens egen marknad i Gävle i höst känns
naturligt.
Foto: Bernd Büttner

Gävle

I höst startar Bondens egen marknad i Gävle. Där ska
närodlad mat säljas av producenterna själva.
– Du ska stå öga mot öga med bonden som fött upp lammet
eller odlat säden, säger initiativtagaren Lena Lewin.
Rådhustorget kommer att prydas av långa rader av stånd med ostar,
marmelader, hälsoprodukter, fisk, grönsaker, lamm och viltkött.
30 olika säljare som själva producerat varorna, ska finnas på
marknaden som kommer att hållas fem lördagar i rad i september.
Amerikansk förebild

http://www.arbetarbladet.se/local_article.php?id=493869&avdelning_1=&avdelning_... 2007-02-28
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Konceptet har funnits i sju år i Sverige. Marknaden där småskalighet och
närhet är ett krav har sin förebil i amerikanska Farmer’s markets, och har
redan blivit en succÈ på flera svenska orter som Stockholm, Västerås och
Falun.
– Jag tog tag i det själv efter att ha gått och väntat på att det skulle
komma till Gävle, eftersom jag är helt övertygad om att det skulle bli en
succÈ här. Gävle är en torghandelsstad och det finns ett stort sug efter
ekologisk och närproducerad mat, säger Lena Lewin.
Erfaren torghandlare
Att just hon är intitiativtagare till marknaden känns naturligt. Som
egenföretagare säljer hon affärsidÈer till andra företag till vardags. Hon
har dessutom en gedigen erfarenhet av torghandel. Hennes farfar och
pappa hade torgstånd på Stortorget, där hon och hennes syskon hjälpt till
i alla år.
Moderata kommunpolitikern Kenneth Bognesand har bistått med
ansökningar. Projektet har bland annat fått 100 000 kronor av Gävle
kommuns näringslivsavdelning, och även sponsrats av
Sparbanksstiftelsen och länsstyrelsen.

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@arbetarbladet.se
Tel. 026-15 93 63

Abonnemang.
• Prenumerera

SMS-tjänster.
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• Unga sjunger gamla favoriter
• Dagens väder
• Sex åtalas för spritlangningen i Gävle
• Dagens kustväder
• Kvinna fastklämd under buss
• Frasses ger sig in i hamburgerkriget
Service.
• ”Nu blir det mer tid till patienterna”
• Alla rubriker i
• Näsman tvingas betala 5 miljoner i skadestånd
Arbetarbladet
• Sambon har släppts – dödsorsaken oklar
• Börsen
• Skicka in dina bilder
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• I Melodifestivalens pressrum
• Playstop
• Förtydligande om
• SMS-tjänster
70-talisternas pension
• Webb-TV
• Vad ska Marcus välja?
• Lucky Bars ägare gömde
Kontakta oss.
olagliga spel
• Nyheterna
på lagret
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• Bil stulen utanför
• Familjenytt
bostad i Andersberg
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• Polis friad från åtal om misshandel
• Namn & Nytt
• Andersbergsbo fick raseriutbrott – misshandlade kompisar
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• Lervik kan bli
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