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Konsument:

Reserverat för bönder
[07-02-15]
KONSUMENT I höst
kommer Rådhustorget i
Gävle att fyllas med
lokalproducerad mat.
- Allt ska säljas av den
som fött upp djuret eller
odlat växten. Du ska stå
öga mot öga med
tillverkaren, säger Lena
Lewin.
Lena Lewin leder projektet
- Syftet är att skaffa säljkanaler åt alla
Bondens egen marknad.
lokala producenter. Det behövs. Det är
Konceptet finns redan på 16 så många som vill kunna hålla på med
håll runt om i Sverige. Nu är det här, men som inte har råd. Bondens
egen marknad kan ge dem möjlighet att
det Gävles tur.
tjäna pengar och överleva på sin hobby,
Redan i september berättade
säger Lena Lewin. Foto: Stéfan Estassy
GD om hennes planer på att
låta bönderna ta över
Rådhustorget för att sälja sina egna produkter på en stor
skördemarknad.
Nu är alla tillstånd klara, liksom finansieringen. Bland annat har Gävle
kommuns Näringslivsavdelning, SparbanksStiftelsen Nya och
länsstyrelsen skjutit till pengar.
- De mesta pengarna kommer att gå till samordningen, säger Lena
Lewin.
Hon är själv torghandlardotter och brinner för lokal ekologisk mat. I
somras samarbetade hon med företaget Bondenära och sålde deras
varor på Stortorget. En syssla som för övrigt kommer att tas över av
torghandlaren Åberg till sommaren.
- De bygger en speciell avdelning på sitt stånd där de ska sälja
ekologiskt från Bondenära, säger Lena Lewin.
Själv går hon alltså vidare och satsar på Bondens egen marknad.
Fem lördagar i september kommer bönder och matproducenter från
närområdet att samlas på Rådhustorget och längs Drottninggatan mot
Stortorget med sina stånd.
Enligt reglerna för Bondens egen marknad får ingen vara stå för mer
än tio procent av utbudet. Det garanterar bredd och variation.
I dagsläget är minst ett trettiotal producenter aktuella. Men det kan bli
fler.
Lena Lewin hoppas att Bondens egen marknad förutom att locka
kunder även kan fungera som en kontaktyta mellan befintliga handlare
och producenter.
- Jag vet att många butiker vill sälja lokalproducerat men inte vet hur.
Nu har de chansen att ta kontakt, säger hon.
Än så länge finns hjort, lamm, kalkon, nötkött, fisk, ost av både kooch getmjölk, honung och naturligtvis massor av grönsaker bland
produkterna som kommer att finnas på marknaden.
- Det finns så många som vill kunna hålla på med sin produktion men
bara har råd att göra det på hobbynivå. Det här kan göra att de kan
börja tjäna pengar på det de gör så att de kan överleva. Det vore
fantastiskt, säger Lena Lewin.
Magnus Lundquist
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