
                  

  

Välkommen till ett  

inspirationsmöte med 

grossisten Gården Direkt 

Dag och tid:  

23 januari kl 9.00 – ca 13.00  

Fika serveras från kl 8.30 

Plats: Gotland Grönt Centrum, Stora 

konferensen, ovanför restaurangen Tina & Maria på 

Lövsta. Adress Roma Lövsta 1, 622 54 Romakloster.  

 

Projekt ”Ökad livsmedelsförädling” erbjuder träff med Gården Direkt, en av de 
grossister som arbetar på Stockholmsmarknaden. Mötet är ett bra tillfälle för 
producenter och andra aktörer inom lokal livsmedelsproduktion på Gotland 
som säljer, eller vill börja sälja på Stockholmsmarknaden. Från Gården Direkt 
deltar Vd Sakarias Strand, Johanna Moback och David Stubbergaard. 

1. Bo Bjällstrand och Susanne Welin-Berger inleder 
2. Gården Direkt informerar om de tjänster de tillhandahåller när det gäller 

kolonial, färska och frysta produkter. Hur orderhanteringen går till praktiskt. 
Möjligheten att ha ett kommissionslager, för att säkerhetsställa leveranser till 
butik/restaurang. Vilka möjligheter som finns till gällande försäljningsstatistik 
och plock i butik. Hur införsäljning av Gotlandsprodukter kan gå till mm.  

3. Gården Direkt presenterar nuvarande butikskedjor där man kan serva och 
sälja in produkter. Gården Direkt levererar även till ett antal restauranger. 

4. Framtidens Nätbutik på Gården Direkt, möjligheten för Gotlandsprodukterna? 
5. Allmän frågestund för producenterna 
6. Kort presentation av producenternas verksamhet och behov.  
7. Producenter som är intresserade av att jobba med Gården Direkt ger 

produktlistor och eventuella varuprover mm till Gården Direkt  
8. Lunch på egen bekostnad 
9. Efter lunch finns möjlighet att boka enskilt möte med Gården Direkts 

representanter 

 

ANMMÄLAN snarast men senast 21 januari, mejlas till bo@gmmedia.se   
Ni som redan anmält ert intresse till Bosse behöver inte anmäla er en gång till! 

Denna workshop är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Lunch finns tillgänglig på egen 

bekostnad en trappa ned hos Tina & Maria på Lövsta. Har du frågor - ring Susanne.  

För samordningen av denna träff ansvarar Bo Bjällstrand och Susanne Welin-Berger.  

Susanne Welin-Berger, susanne.welin-berger@grontcentrum.se, 070-726 28 88 
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