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Logistikkonferens 3 nov

- klimatsmart livsmedelsdistribution inom offentliga sektorn
Bakgrund:
Många kommuner vill ge större möjlighet
för lokala livsmedelproducenter att delta i
kommunens upphandling. I detta arbete
är transporter och logistik centrala.
Syfte:
Att informera och inspirera till olika lösningar för att minska transporterna
och öppna upp för möjligheter för närproducerade livsmedel genom att bl.a.
visa på goda exempel från kommuner som
arbetar med samordnad livsmedelsdistribution.
Medverkande:
Representanter från Borlänge kommun,
Halmstad kommun och Växjö kommun. Representant för
”webbaserad varubeställning”.
Plats:
Hotell Rådmannen, Alvesta (granne med
järnvägsstationen).
Tid:
Tisdagen den 3 november, kl 9.30 – 15.30
(inkl ekologisk lunch och ekologiskt kaffe,
som serveras 9.30 och 15.00).
Pris:
700 kr för medlemmar i Miljöresurs Linné,
950 kr för övriga.
Inbjudna deltagare:
Politiker/tjänstemän från offentliga sektorn samt övriga intresserade.
Information och anmälan:
Karin Sahlström tel 076 – 8340073
Anmälan senast 091027 till
karin@miljoresurslinne.se

Höstlovet i antågande!
Vi har bokat in Älmhults kommun för våra populära kökskurs under 2 dagar, så att all kökspersonal kan delta. Några platser reserverade
för externa gäster.
Vi har möjlighet att genomföra ytterligare
några kurser - hör av er!
Habo- kursen avslutad!
C:a 80 nöjda kursdeltagare avslutade 21 sept
sin utbildning”Natur i Närmiljö” med utepedagogik och eko-matlagning ute i härlig
höstnatur.
KRAV på Öland
Vårt Leaderprojekt ”Krav på Öland” har det
mesta bakom sig. Följande inslag är värda att
kommenteras:
1. I somras genomfördes en tävling - Ölands
Grönaste Krögare. Poäng gavs för andel
ekologiskt, andel närodlat och kulinariskt/
utseende (en 3-mannajury bedömde).
Två priser delades ut - 7 000 kr till Ingrid
Dahlberg på Wannborga Vin & Lamm och
3000 kr till Cke Lavér på Klockaregården.
2. Halltorps Unga Ekokockar. Vi utbildade för
några veckor sedan 22 kockelever på
restaurangskolan. Under Skördefesten
bemannades sedan våra eldkorgar med
tillhörande Murrikkor och man serverade
fler hundra smakportioner av Ölandswook med 100 % ekologiskt och närodlat.
Kommunens Grönaste Krögare!
Vi har möjlighet att i höst erbjuda tre spännande region-/kommunkurser. En upptaktskväll inleder en tävling för Krögare som använder närproducerat och ekologiskt.
Denna tävling gör vi tillsammans med Årets
Krögare 2008 - Per Bengtsson på restaurang
PM & Vänner i Växjö och Smålands Kockars
förening.
Kontakta Gösta Skoglund - tel nedan alt
e-post gosta@miljoresurslinne.se eller läs mer
på vår hemsida www.miljoresurslinne.se!
Hösthälsar gör Ann-Carin, Karin och Gösta
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