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Bondens egen marknad kommer till Helsingborgs city!

Nu är det klart att bönder, odlare och närproducenter i Helsingborgsregionen får en egen 
marknad i Helsingborg. Första tillfället är lördagen den 26 maj och platsen är på Maria-
torget runt Mariakyrkan.

Flera andra städer har sedan länge etablerat Bondens egen Marknad som är en riks-
täckande organisation. Nu har alltså Helsingborg fått sin egen marknad där konsumenter 
möter odlare och producenter av livsmedel, grönsaker och andra varor som producerats 
och odlats inom en radie av 25 mil. 

– Just Bondens egen Marknad är en rikstäckande organisation som man ansluter sig till 
om man följer deras villkor. Vi tyckte att det behövdes en sådan här marknad i Helsingborg, 
säger Sofia Orre en av de tre initiativtagarna till marknaden. 

Cecilia Liljedahl, som i fjol arrangerade torghandeln på Sundstorget och Karin Grahn, 
nyutexaminerad som service manager är också delaktiga i projektet som nu fått stöd från 
Leader i Nordvästra Skåne. 

– Det var så positivt med torghandeln på Sundstorget förra året. Det var verkligen ett 
efterlängtat inslag hos helsingborgarna, säger Cecilia Liljedahl, som nu är glad att 
marknaden fått en efterföljare och nu får möjlighet att etableras på riktigt.  

– Vi har placerat marknaden runt om Mariakyrkan för det är en vacker och gemytlig miljö 
som vi hoppas ska bli en populär mötes- och marknadsplats, säger Karin Grahn som själv är 
engagerad i den lokala LRF-föreningen.

Tanken och syftet bakom Bondens egen marknad är att lyfta fram den småskaliga  produk-
tionen och låta producenten möta konsumenten direkt. Den är också ett viktigt led i att lyfta 
fram landsbygden och öka förståelsen för hur produktionen av mat i vår region ser ut. 



– Vi är jätteglada att få till den här marknaden mitt i city, säger Linda Borgström, VD på 
Citysamverkan, som står bakom och stöttar initiativet för att skapa en återkommande 
kvalitetsinriktad och närproducerad marknad mitt i stan.  

– Intresset för det närodlade är stort och Helsingborg ligger i en aktiv region och där 
marknader efterfrågas av bland annat böndernas egen intresseorganisation LRF. Staden ska 
vara levande så detta ligger helt i linje med hur vi vill att city ska utvecklas, fortsätter Linda. 

Bondens egen marknad kommer att arrangeras vid fem tillfällen under 2012 och med målet 
att det sedan blir en mer frekvent marknad redan nästkommande år. 

– Varje lördag hade varit ett underbart scenario men det gäller att helsingborgarna kommer 
och att det blir en populär marknad så att den får ett fäste och kan bli etablerad på lång tid 
framöver. Detta är bara början, menar Cecilia, som vet att producenterna och odlarna vill 
och finns därute.  
– Nu är det upp till helsingborgarna att visa att det verkligen är en efterfrågad marknad!

Bondens egen marknad arrangeras för första gången lördagen den 26 maj och därefter 
vid följande lördagar: 

16 juni
1 september
15 september
och en julmarknad den 15 december

Tider: kl 10.00 – 15.00 
Var: Mariatorget, runt Mariakyrkan

Välkommen på presskonferens onsdagen den 2 maj kl 10.00 
vid Mariakyrkan då vi alla finns på plats tillsammans med 
representanter från odlarna/närproducenterna. 

Väl mött!

För mer information
Sofia Orre, 0730-320715
Cecilia Liljedahl, 0702-633082
Karin Grahn, 0702- 8036 08
Linda Borgström, 0734-26 48 02

E-post: bondensegenmarknadhbg@gmail.com
Se även hemsida för Bondens egen marknad; www.bondensegenmarknad.se


