
NYA LIVSMEDELSFÖRETAGARE INOM 
UPPLEVELSETURISM OCH BOENDE

INJBUDAN TILL UTBILDNING

Vad är det som krävs för att servera frukost eller 
sätta vackra etiketter på flaskor? Vi går igenom 
livsmedelshygien, hälsofaror, hygienrutiner och 
lagstiftning till företag eller blivande företag som 
vill utveckla sin verksamhet och bli tryggare i sitt 
nuvarande arbetssätt. Kursen inkluderar anpassning 
till kommunala riktlinjer och går igenom vad som 
krävs av dig för att få servera mat på din anläggning. 
Som deltagare får du chans att ställa frågor om din 
verksamhet och få råd utifrån rådande branschrikt-
linjer och efter genomförd kurs skickas kursintyg till 
samtliga deltagare.

SUNDSVALL 2 november kl. 17.00-20.00

ÅNGE 3 november kl. 09.00-10.30

BRÄCKE 3 november kl. 17.00-20.00

ÖSTERSUND 4 november kl. 09.00-10.30

KROKOM 4 november kl. 17.00-20.00

ÅRE 5 november kl. 17.00-20.00

Kursmaterial ges elektroniskt eller som utskrift.

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till Er som 
idag bedriver eller funderar på småskalig förädling 
och försäljning av livsmedel efter S:t Olavsleden. 
Utbildningen erbjuds vid sex olika tillfällen där du 
själv väljer utbildningsplats i bokningsformuläret här 
nedan. Varmt välkomna!

Vid frågor om utbildningen är du välkommen att 
kontakta Andreas Malmgren på 072-983 99 63.

Under hösten erbjuder S:t Olavsleden i samarbete med Hushållningssällskapet 
Jämtland en branschinriktad utbildning för dig som påbörjat eller är intresserad 

av småskalig förädling och försäljning av livsmedel efter S:t Olavsleden.

ANMÄL DIG HÄR!

Folkan Matfors - Centrumgatan 4, Matfors
 (Max 20 pers, kl 16.00-20.00 med kaffe och smörgås)

Medborgarhuset - Centraltorget 20, Ånge
(Max 20 pers, ”Biosalongen” 08:00-11:30. Wifi: Folketshus Lösenord: fantomen)

Bräcke Folkets Hus - Hantverksgatan 27, Bräcke
(”Gillestugan” Max 15 pers 16.30 – 20.00)

Clarion Hotel Grand Östersund - Prästgatan 16, Östersund
(Max 20 pers, från kl 8.00, fika 9.30)

Alsens Bygdegård - Alsen 186, Alsen (Fika kan också ordnas om det 
önskas men då behöver de 1 veckas framförhållning. 16:30 - 20.00)

Holiday Club, Åre strand, Åre
(Max 20 pers, från kl 16.30)

https://forms.gle/wzjEaFsEEBULp6nX9
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