Projekt Ö-Rätt

Det bubblar lite omkring oss här i skärgården och något nytt är i görningen.
Där vill vi vara verksamma med ett företagande som innehåller de saker vi tror
på.
Samarbete
Kvinnligt företagande
Miljötänk
Närodlat
Skärgård
Året runt produktion
Det finns idag ett behov att ett godkänt kök i området där odlarna omkring kan
ges möjlighet att förädla sina produkter. Att bygga ett kök som fler kan använda
är ett bra alternativ eftersom det är kostsamt att bygga och hålla ett kök som
uppfyller de hygieniska kraven.
Vi är fyra kvinnor som bor i Stockholms mellersta skärgård, alla jobbar i olika
områden inom livsmedelsindustrin. Vi har talat om att det vore bra med en
verksamhet som kan fungera året runt. Där det finns arbetskamrater och ett
samarbete med andra företagare. En sådan arbetsplats finns inte idag, den måste
vi själva bygga upp.
Någonstans där föddes idén till det projekt vi nu ligger i startgroparna för. Ett
rationellt och godkänt produktionskök med möjligheter att förädla de produkter
som odlas/föds upp i skärgården och i närområdet. Möjligheter att ”exportera”
varor in till Stockholm för att kunna trygga en produktion året runt, inte bara
vara beroende av besöksnäringen under sommaren.
Planen är att bygga upp detta produktionskök på Svartsö, en ö i mellersta
skärgården i Värmdö kommun.
Det ska ligga på en av projektmedlemmarnas mark med ett arrendekontrakt.
Byggnaden ska vara ett miljöprojekt där vi i så stor utsträckning som möjligt
använder oss av förnybar energi.
Förpackningarna vi ska använda av oss av ska vara
återvinningsbara/nedbrytbara.

Vi vill ha ett nära samarbete med skärgårdsproducenter, helst skriva avtal
gällande produktion och uppköp. Varor vi köper in ska i så stor utsträckning
som möjligt vara ekologiska och komma från närliggande producenter från
öarna och fastlandet. Vi ska även sträva efter att köpa in ekologiska varor i så
stor utsträckning som möjligt från övriga leverantörer.
Vi vill möjliggöra att skapa arbeten inte bara för oss själva, utan också för andra
i skärgården. Timanställda under högsäsong, extra vid speciella tillfällen,
sommarjobb och skolpraktikanter.
Vi startade med en projektgrupp för att undersöka alla möjligheter och ansöka
om tillstånd, kalla in expertis och projektera. Delar av oss i gruppen har nu
startat ett aktiebolag. Örätt AB
Målet är att vara igång med byggnation under 2015.

Med de erfarenheter vi har tillsammans anser vi att följande produktioner ska
vara grundstenarna i vår produktion.
Barnmat
Ekologisk, närodlad, färsk barnmat med hållbarhet på två veckor. Här vill vi
erbjuda föräldrar ett alternativ till de barnmatsburkar som finns idag. Tanken är
att vi samarbetar med en befintliga matkassar och en direktförsäljning via
butiker i Stockholm. Maten, förpackningen och tillverkningen ska vara
miljövänlig.
Abbonemangskök
I en del av byggnaden ska det finnas ett kök där de som vill kan hyra in sig och
tillverka/förädla sina egna produkter.
Bageri
Under högsäsong finns det avkastning för att baka färskt bröd till butiker,
vandrarhem och anläggningar omkring.
Catering
På Svartsö och öarna omkring finns det cateringuppdrag året runt, speciellt nu
med den nya hotell- och vandrarhemsanläggningen utan eget restaurangkök på
Svartsö.

Grupputbildningar
Idag är det populärt att laga mat tillsammans, utbilda sig inom mat och
samarbeta i köket. Vi tänker oss att konferensgäster och grupper på besök i
området kan komma till oss.

Detta är de produktioner vi i första hand tänker oss, sedan finns det fler idéer,
Matlådor till boende i området
Take away mat under högsäsong
Färdiga matkorgar
Mm

Tid i projektet.
Under vintern kommer vi göra undersökningar som ska leda fram till ett beslut
hurvida vi kommer starta denna verksamhet eller ej.
Vi ska genom marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar också
se i vilken utsträckning denna verksamhet kommer bära sig.
Om det visar sig att detta är ett genomförbart projekt planerar vi att starta
byggnation under 2015.

Ö-Rätts gruppen består av:
Lill Schierman, lill.schierman@gmail.com, 070 3775748
Lena Salomonsson, lenasalomonsson@telia.com, 070 2749760
Catarina Zederman, catarina.z@hotmail.com, 070 4742201
Cilla Heurlin, abborrvass@gmail.com, 070 5420805
Christer Heurlin, christer.heurlin@telia.com, 070 7193674

Välkomna att kontakta oss.

