Inbjudan till Workshop

Logistiksystem för närproducerade livsmedel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hösten 2016 startade ett samarbete mellan Föreningen MatVärden och CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ
Produktion) vid Högskolan i Gävle. Målsättningen är att utveckla ett långsiktigt samarbete med gemensamma
projekt inom förpackningar och logistik.
Första steget i samarbetet är de två examensarbeten som genomförs nu under våren 2017. Ett av dessa ska
studera logistiksystem för närproducerad mat. Det andra ska studera vilka livsmedelstrender som dominerar hos
beslutsfattare inom kommunen.
Föreningen MatVärden och Högskolan i Gävle bjuder med anledning av detta in till en workshop på temat
Logistiksystem för närproducerade livsmedel.

Dag:

17 maj

Tid:

18.00-21.00 (inklusive fika – matig macka)

Var:

Scandic Väst, Gävle

Anmälan: senast den 12 maj till nina@matvarden.se
Vid frågor, kontakta Ann-Helen Persson på telefon: 073-200 66 35, ann-helen@matvarden.se
Två studenter från Högskolan i Gävle kommer i sitt examensarbete att undersöka vilket logistiksystem
som skulle kunna vara lämpligt för lokala matproducenter.
Studenterna kommer under sin studie att:
·
detaljerat beskriva ett sådant möjligt logistiksystem
·
djupintervjua ett antal lokala producenter (nötkött) för att kartlägga deras krav på och
behov av logistiksystem
·
kartlägga kunderna av nötkött och deras krav på logistiksystem som måste uppfyllas
·
genomföra en workshop med en bredare referensgrupp för att samla in ytterligare
fakta och input vad gäller ex möjligt logistiksystem utifrån de lokala producenternas
perspektiv
Studenterna kommer att inleda träffen med en genomgång av ett förslag till logistiksystem, därefter diskutera
detta med er och dokumentera era tankar kring styrkor och svagheter med det föreslagna logistiksystemet.
På workshopen kommer även Chris Dominic, forskare inom förpackningslogistik, och Jennie Johansson,
samordnare och logistikcoach på CLIP - Centrum för Logistik och Innovativ Produktion, att delta.

Välkommen - bidra med dina viktiga önskemål och synpunkter!
OBS: Även om studien kommer att fokusera på nötkött så är samtliga varuslag välkomna till denna workshop!
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