
Föreningen informerar 23 april 2020

Aktuellt 
- Ny verksamhetsledare

- Medlemsmöte - föreningens årsmöte

- Aktiviteter med koppling mathantverk

- Föreningens synlighet

Ny verksamhetsledare
Jag, Harriet Strandvik, kommer att ta över som 
verksamhetsledare efter Tove Fagerström. Jag har börjat 
installerat mig på kontoret på Landsbygdscentrum. För 
er som inte känner mig, har jag varit projektledare för 
Kusten mat, en utbildning inom Mathantverk i Finland i 
projektform. Projektet avslutades i januari 2019. Jag var 
då stationerad vid Ålands yrkesgymnasium som ägde 
projektet. Projektet gav en bra inblick och en uppstart 
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Ordförande 

Vår verksamhetsledare 
Tove har sagt upp sig, 

vilket naturligtvis är 
väldigt tråkigt då hon 

gjort ett bra jobb.  
Rekryteringen av en ny 

verksamhetsledare 
resulterade glädjande 

nog i att vi nu har Harriet 
Strandvik som 

verksamhetsledare för 
föreningen.  

Vi tackar Tove och hälsar 
Harriet välkommen! 

Det är nu dags för mig 
som ordförande att stiga 

av. Det har varit 
intressant, lärorikt och 

emellanåt mycket jobb. 
Jag tackar för det 

förtroende jag har fått 
och önskar den nya 
ordföranden (som 

kommer att väljas på 
årsmötet) lycka till. 

Med vänlig hälsning, 

// Anna 

NYHETSBREV 
  | Mathantverkare Åland | 
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för småskalig livsmedelsförädling på Åland och på 
fastlandet. Vi går fortfarande i "barnaskorna" för detta 
område. Passionen för småskalighet, handens kunnande, 
koppling till lokala råvaror och kvalitet är kärnan i det vi 
gör. Till min glädje har mathantverket i liten organiserad 
form fått sin fortsättning i Finland och på Åland, i form 
av en nationell föreningen och den åländska föreningen 
som jag nu axlar ansvar för att leda verksamheten och 
utvecklingen för tillsammans med er medlemmar. Som 
verksamhetsledare sitter jag med i den nationella 
föreningens styrelse och har möjlighet att bevaka deras 
arbete. 

Det är en speciell tid vi befinner oss i. En tid när mycket 
står stilla. Vi kommer att genomföra föreningens möte 
ändå, men med hjälp av teknik och distansmöte. Det är 
tålamodsprövande att ändra på vardagen. Förändring 
innebär alltid nya möjligheter. Människor kommer alltid 
att äta och vara intresserade av bra produkter. Nu är en 
mycket bra tid för produktutveckling och att producera 
och planera sin produktion. Utan produkter inga 
inkomster, och vi skall hoppas att försäljningen tar fart 
bara samhället öppnar, då är det bra att stå redo.

/Harriet Strandvik
GLAD Valborg och 1 ´a maj!
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Toves hälsning 

Hej!

Jag hälsar till alla 
mathantverkare att det 
varit kul att lära känna 
er, och önskar er lycka 
till med era fina 
produkter och allt ni 
hittar på. Nu om 
någonsin ser man hur 
viktig den lokala 
matproduktionen och 
hög självförsörjning är, 
och jag hoppas det är 
något vi alla kan jobba 
för i framtiden!

Mvh Tove
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Föreningens medlemsmöte - Årsmötet

Vi inbjuder alla medlemmar till föreningens årsmöte den 5 maj kl 19, på Ålands 
Landsbygdscentrum. De 10 första ryms med på plats, alla övriga deltagare inbjuds via länk, 
därför är det viktigt att du anmäler dig så att vi får en e-post adress. Anmälan görs via denna 
länk:

https://forms.gle/XTPWkMuAdvBQS2rG9

Aktivitet kopplat till mathantverk

Verksamhetsledaren fortsätter arbetet med att skapa mathantverk som motor i 
destinationsutvecklingen på Åland.  Några av er har redan fått frågan av mig om att nu väldigt 
snabbt komma med en aktivitet i ert företag som kan marknadsföras i gemensamma kanaler. 

Du kan genast kontakta mig om du känner att du inte blivit kontaktad och har en aktivitet 
som kan erbjuda några gånger nu under sommaren. Som modell för lättillgänglighet och 
bokning/betalning använder jag Gris-safari hos Ronja och Andreas som inspiration. Tveka 
inte, jag hjälper gärna till. Här är några exempel på idéer som är klara eller på gång:
- Ostprovning på Mattas
- Mustprovning - vandring på Öfvergårds
- Hemvetebakning på Pellas med Åsa?
- Öl & Mathantverk = Sant på Stallhagen ?
- Skärgården - vad händer på Brändö - Kökar?
- Skärgården - vad händer på Kökar?
- Vandring i Löklandet med Våffelraka?
- Vad händer i Lumparland, Lumparlandsrundan med något smakprov?

Föreningens synlighet

Vi arbetar som bäst med 2 annonser och att få ut information om aktiviteter i 
händelsekalender. Ett pressmeddelande kommer att gå ut och verksamhetsledaren informerar 
om föreningen på hemsidan, den egna samt Landsbygdscentrum.

På föreningens Facebook sida kommer jag att lägg upp snabba nyheter och tips!

KONTAKTUPPGIFTER
Besök kontoret på Landsbygdcentrum, jag är på plats alla onsdagar kl 9-16. Välkommen!
Tfn 040 5592904
E-post: harriet@mathantverkare.ax
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