
Medlemsföretag i nätverket Regional Matkultur Gotland 

inbjudes att deltaga i följande aktiviteter i januari 2013 

Gotland är utnämnt till Matlandethuvudstad 2013 och det behöver vi tillsammans 

lyfta fram på bästa sätt i nätverket och jobba med att höja ribban i våra egna företag 

kring ambitionerna att än mer lyfta det ”Gotländska”! 

 

 Välkommen till ett eftermiddagsseminarium med Louise Alenbrand från Östgötamat ek. 

förening som berättar om hur man i Östergötland jobbar med Regional Matkultur, Bondens 

Egen Marknad och med en butiksmärkning som ökat företagens omsättning med 25%! 

Tisdagen den 15 januari kl 14-17 på Stafva gård, (ovanpå nya mejeriet) 

Anmälan IDAG till Karin Farinder 070 883 2757 eller karin@progressuskonsult.se 

 Efter seminariet samlas några från Regional Matkultur för att gemensamt diskutera olika 

aktiviteter framåt kring hur vi ska synas mer under Matlandethuvudstadsåret och stärka 

nätverket, bjuda in nya medlemmar, jobba med våra kvalitetskriterier, den nya gemensamma 

internationella hemsidan mm samt hur vi ska kommunicera de andra koordinatorerna om 

Matlandet Gotland och möjligheter att ta emot grupper från andra regioner framöver. 

Vi har bokat Rosengården för ett seminarium under Almedalsveckan där de svenska CH 

regionerna ska ges möjlighet att visa upp sitt arbete. 

 

 Torsdagen den 17 januari kl 13 träffar Riina och Stefan (Maven) Gotlandsguiden för att 

diskutera kommande samarbete och redaktionell text kring Regional Matkultur under 

Matlandethuvudstadsåret i synnerhet. 

Vi har tidigare haft referenspersoner till projekt Rural Tourism som nu är avslutat men hoppas att de 

personerna kan kvarstå som referensgrupp även framgent för att fortsätta utveckla nätverket. 

Gruppen föreslås utökas med ytterligare några företag som särskilt hälsas välkomna till Stafva för en 

efterföljande diskussion omfortsatt arbete i nätverket. 

Resurspersoner har varit:  

Per Wallstedt, Susanne Grefberg, Pocke Nilsson, Anna Gabrielsson, Stefan Lundgren, inbjudes till 

detta möte även Henrik Westerlund, Rosengården och repr från familjen Jessen från Saluhall & Bar i 

Visby. Är det någon mer som vill vara med i referensgruppen hör av er till Riina! 

På vår blogg http://regionalmatkulturgotland.wordpress.com läggs det nu fortlöpande ut texter och 

recept som berör Gotländsk matkultur och tips på utvecklingsbara områden. Se under rubrikerna, det 

finns även en flik med text om Gotländsk matkultur på engelska som kommer att kompletteras med 

recept. Den nya hemsidan www.culinary-heritage.com/gotland kommer att presenteras i mitten av 

mars och det är bra om vi kan skicka in några gotländska recept till receptbanken redan nu! 

 

Med vänliga nätverkshälsningar och väl mött under 2013 önskar Riina/Nätverksoordinator  

tel 070775 76 30 riina.noodapera@hush.se  
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