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Det lackar snart mot
ljusare tider!
Tänk - nu vänder det igen. Vart har hösten tagit vägen?
Vart den den nu tagit vägen så är det
dags att sända liten julhälsning från Miljöresurs Linné. Lite i backpegeln och lite i
kristallkulan.

Logistikkonferensen 3 nov
Goda exempel på logistiklösningar för
mat i offentlig sektor
Vårt ”Vägverksprojekt” har nu slutfört
del 1 – konferensen med nästan 50
deltagare. De goda exemplen som
presenterades kom från Borlänge,
Halmstad och Växjö kommuner.
Borlänge har varit igång länge och Växjö
har just påbörjat ny upphandling. I Växjö
upphandlas först ett inköpsstöd/e-handelssystem och strax därefter transporterna. Ett flertal kommuner var representerade på konferensen - från Ystad i söder till Göteborg i nordväst.
Redovisning av konferensen finns på
www.miljoresurslinne.se under dokumentation – i form av föreläsarnas
power point-presentationer.
I gruppsamtalen diskuteras bl.a. hur vi får
fler lokala producenter att vara med i upphandlingen. Sammanfattningsvis måste
både offentliga aktörer och producenter
medverka till att göra logistiken rationell
och tidsbesparande! Producenterna måste
också känna till ”spelreglerna” och offentliga sektorn måste utforma förbättringar
så att det blir anpassat även till den mindre producenten”.
Dessutom skrevs en lång lista på miljöoch säkerhetskrav som är rimliga att ställa
på transporterna, då de upphandlas separat.
På konferensen visades det från Halmstad kommun att deras separata logistikupphandling har resulterat i vinster för
både plånbok och miljö.
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Sökandet efter goda exempel har hittills inte
rönt så stor framgång när det gäller att finna
kommuner som idag arbetar med lokal samdistribution av mat. De kommuner som kommit från teori till praktik är inte många. Flera
kommuner har tankar och planer på logistisklösningar – en del drivs att ekonomiska fördelar andra av planerade miljövinster.
Ny krögartävling ”Linnékocken”
Tre kickoffer i sydväst i januari, final 18 mars
- se vår hemsidas kalendarium!
Årsstämman förläggs i år till Jönköping
Boka 15 april så länge!
Inför 2010 ... på gång
- Fortsatt satsning på närproducerade
ekologiska livsmedel och alla möjliga och
omöjliga initiativ! Bl.a. söker vi 1 milj kr från
Jordbruksverket för vår utåtriktade
projektverksamhet på detta område
- Under våren genomför vi tillsammans med
Sveriges Ekokommuner ett antal regionala
konferenser med näringslivsfokus på ekomatområdet för såväl besöksnäringen som livsmedelsproduktion.
- Logistikprojektet ”landar” under våren i en
rapport.
- Utveckla ytterligare några frågor med
hållbarhetsfokus, tex ...
* Folkhälsa
* Samhällsplanering och byggande
* Hållbart ledarskap
* Etik och socialt ansvar
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