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Bättre lönsamhet i landsbygdsbutik
- energieﬀektivisering och mindre matsvinn
Vi erbjuder nu enskild rådgivning riktad till aktörer som tillgodoser behovet av dagligvaror och drivmedel till landsbygdsbor och finns placerad på landsbygden, skärgården
eller i tätort med mindre än 3 000 invånare. Med detta brev vill vi presentera vårt
erbjudande och samtidigt förklara villkoren för att få ta del av rådgivningen.
Energieffektivisering i landsbygdsbutiker
Syftet med denna rådgivning är att för er verksamhet presentera
energibesparande åtgärder samt öka er kompetens om
energianvändningen i er verksamhet.
Rådgivningen skall ge er:
• En energiinventering med åtgärdsplan.
• Investeringsförslag för effektivare energianvändning.

Matsvinn inom kommersiell service
Rådgivningen ska generera möjlighet att minska butikens matsvinn
på ett effektivt sätt.
Rådgivningen skall ge er:
• En inventering av vilka varor som genererar mest svinn till högst
kostnad för både ekonomi och miljö.

Definition
dagligvaror
Grundläggande
varor såsom
livsmedel,
drycker,
tobak och
hushållsartiklar
som
konsumenter
köper flera
gånger i
veckan.

• Förslag på hur flödet från leverantör, via butiken till kund kan
trimmas.
• Förslag på hur ni kan skapa värde av produkter, på ett
livsmedelssäkert sätt, innan det blir matsvinn inom företaget eller
i samarbete med andra aktörer.
Var god vänd ...

Hushållningssällskapet Väst
Box 17, 462 21 Vänersborg | Besöksadress: Vänerparken 13 | Telefon 0521-72 55 00
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd, mat och miljö. Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet vilket bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående, det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen. www.hushallningssallskapet.se

Metod för utvecklingsarbete
Varje butik som deltar får enskild rådgivning varav minst ett besök i butiken samt ett
uppföljande besök (eller samtal). Beroende på deltagande butikers behov och fysiska
placering kommer rådgivningen att i möjligaste mån individanpassas. Om intresse finns
och om deltagande butiker finns inom rimligt avstånd kan vi även anordna ett möte för
erfarenhetsutbyte med andra företagare i samma situation, vilket kan vara mycket utvecklande.
Kostnad
Då dagligvarubutiker och drivmedelsstationer är viktiga för en levande landsbygd är denna
rådgivning delfinansierad av landsbygdsprogrammet. Du som företagare betalar max 4 300 kr
vilket motsvarar 30 % av kostnaden.

Intresserad!
Om du känner att ovan erbjudande är något för dig, samt att du uppfyller kriterierna, är du
välkommen att kontakta oss på Hushållningssällskapet Väst.

Hugo Westlin, teknik och energirådgivare
K2 Enskild rådgivning om energieffektivisering i landsbygdsbutiker
0521-72 55 35, hugo.westlin@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin, matkonsult
K4 Enskild rådgivning om matsvinn inom kommersiell service
0521-72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

