KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Rådgivarlista
Behöver du någon att fråga för att utveckla ditt
företag ännu mer? Här är några namn som kan
hjälpa dig framåt.
Håller du på med mat och är verksam i Nässjö, Eksjö, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och syd samt östra
socknarna i Jönköpings kommun, då kan du tack vare ett EU finansierat Leader projekt få
subventionerad tid med dessa rådgivare. 300kr/h, max 3 timmar per person eller företag. Ordinarie
pris mellan 500-1150 kr/h.
PR & Marknadsföring
Gul PR
Vilhelm Hanzen
PR, Sociala medier är Vilhelms område och han gör det otroligt väl. Vilhelm vet hur ditt företag börjar
synas och Gul PR har hjälpt böcker, personer, appar, företag och produkter att bli synliga och bli en
snackis. Alla känner till någon av Vilhelms kunder, för de syns.
073-690 74 09
vilhelm@gulpr.se
Miljö & Hållbarhet
Lundvalls Diverse
Stefan Lundvall
Hållbarhet, Miljö, Offentlig Upphandling och produktutveckling är Stefans område. Stefan är en riktig
uppfinnare som har utvecklat några egna produkter och alltid med ett miljö och hållbarhetstänk.

0705 89 95 16

stefan@lundvallsdiverse.se

Ursprung & Hållbarhet Den Naturliga Maten
Sofia Alriksson
Hållbarhet och Urpsrung, Copyrighting, Text, bild och videoproduktion. Digital marknadsföring.
Sofias fokus område är matens ursprung och var råvarorna kommer ifrån. Äkthet i maten är central.
0766-284913
sofia@dennaturligamaten.se
Grafisk formgivning
Tinna Design
Tinna Ahlander
Art Director. Grafisk utformning. Trycksaker. Tinna har hjälpt flera företag särskilt de med koppling
till naturen att designa. Tinna har illustrerat böcker, trycksaker, annonser, visitkort. Med Tinna kan du
bolla din logotyp, grafisk formgivning med mera.
0703-14 26 56
tinna@tinnabildochform.se
Försäljning
Härensås Matkonsult
Claes Löfgren
Försäljning till dagligvaruhandel och restaurang är Cleas. Företagsutveckling, Innovation. Claes har
byggt upp varumärket ”Redig Mat” under sin tid på ICA Maxi Växjö där Redig Mat innebar
närproducerad mat. Claes vet hur försäljningen går till och har hjälpt flera företag att öka sin
försäljning och lansera sina produkter.
0705-459 704
claes.lovgren@hotmail.com

Lagar kring Livsmedel
Profox
Per Nilsson
Utformning av och vad som kan göras i livsmedelslokaler, dricksvatten, avlopp, ekonomibyggnader,
egenkontroll, HACCP, märkning, godkännanden - i alla typer av livsmedelsverksamheter. Per har
utbildat och haft rådgivning till företagare i hela landet under många år. Han har även jobbat som
livsmedelsinspektör och känner väl till olika lagar och hur kontrollanter tänker.
0703-25 75 95
per.nilsson@profox.se
Livsmedel
Hushållningssällskapet Tove Stenberg
Kost, Nutrition, Livsmedelsproduktion, Livsmedelslokaler, Storkök, HACCP, Livsmedelshygien,
Offentlig upphandling. Tove är en mångsysslare som är utbildad lärare och livsmedelsagronom och
har jobbat på Hushållningssällskapet i 11 år. Under denna tid har hon utbildat många om
livsmedelshantering men också sett till att lokala livsmedelsföretag kunnat lämna anbud till offentlig
upphandling.
0708-293057
tove.stenberg@hushallningssallskapet.se
Logistik & Innovation
Hushållningssällskapet Nicklas Bengtson
Produktions och distributionslogistik. Grundläggande marknadsföring. Lean produktion (Jobba
smartare), Supply Chain, Lagerhantering, Ledtidsförkortning, Innovation. Projektansökningar för nya
ideer och koncept.
0709-643 008
Nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se
Ekonomi
Hushållningssällskapet Filip Brånstrand
Ekonomirådgivning, Kalkyler, Investeringsstöd ja allt som har med ekonomi att göra är Filips
specialitet. Även gårdsråd, ledning och styrning, funderingar kring ägarskifte passar in hos Filip.
0708-290 974
filip.branstrand@hushallningssallskapet.se
Vilthantering
Elbec konsult & vilt AB Lasse Bengtsson
Lasse har stor erfarenhet av slakt och förädling av alla typer av djurslag, från vilt till tamdjur. Han
byggde upp sina kunskaper om slakt och förädling under hela sin uppväxt eftersom familjen drev
slakteri- charkuteri och livsmedelsbutik. Lasse har fördjupat sina kunskaper genom att studera bl.a.
livsmedelsteknik och har under hela sitt liv arbetat inom livsmedels-området.
0730 - 390 290
viltskolan@telia.com
Personalfrågor
Mavie
Chatrine Schander-Ljungquist
Chatrine kan hjälp er med frågor som rör anställningar, personal och liknande. Human Resources.
Frågor som när är det läge att anställa eller hyra in folk, hur kan jag rekrytera, vilka regelverk ska man
tänka på. Sjukskrivningar på jobbet och kompetensutveckling
0721-599 199
chatrine@mavie.se
Appar, Webb & Grafik
Briefcave
Emil Svensson
Design, IT-utveckling, Film, Appar, Hemsidor, e-Handel, sökordsoptimering, nyhetsbrev och
marknadsföring på nätet. Bygger hela system och anpassningar. Emil kan bolla tankar och ideer om
det mesta inom IT och formgivning.
036-19 19 60
Emil.svensson@briefcave.se

Appar, Webb & Grafik
En app studio
Olof Gardenstrand
Gör främst webb & app till företag med omsättning från 50 miljoner och uppåt. Kan hjälpa till med vad
man ska tänka på med appar, webb och vilka företag man ska vända sig till. Olof diskuterar gärna vad
man behöver veta när man beställer IT tjänster vilket kan spara stora summor senare.
073 - 906 21 89
olof@enappstudio.se
Produktutveckling
IKIMU Ide & Matutveckling
Ingrid Klingspor
Produktutveckling och produktidéer inom olika råvaruområde och märkning är Ingrids område. Med
13 års praktiskt erfarenhet främst från Dafgårds och sedan 17 år som konsult har Ingrid lång
erfarenhet. Ingrid kan hjälpa dig med att sätta ett recept i produktion.
0703-530 391
klingspor.ingrid@gmail.com
Hållbarhet
Svensk Streetfood
Ragni Andersson
Ragni har startat Farmers Food Truck, Sveriges enda foodtruck med hållbarhet i fokus med allt från
lokala livsmedel till biogasdrift. Just hållbarhet är Ragnis passion. Ragni har också en bakgrund på
Jordbruksverket och är bevandrad med arbete kring strategier, policys och liknande. Och involverad i
Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna.
0703-491 263
ragni@svenskstreetfood.se
Våga, Vilja, Växa

SwedUp – PR Communication

Christian Oleksiy Janér

Christian är en stor anhängare av den mänskliga kommunikationen. All kommunikation baseras på
förståelse och att bli förstådd, övertygelse och att engagera människor runt omkring oss. Det finns
dock många företag och personer som tycks glömma att kommunikationen alltid ska vara på
mottagarens villkor, inte ens egna. Att klargöra vart man står, vart man vill och hur man ska nå sitt
slutgiltiga mål är något som Christian vill bidra till, genom ett coachande och kreativt tänkande. Att
tänka utanför boxen och Våga, Vilja, Växa är unikt & utmanande.
0761-649 952
christian@matkultursmaland.se

Saknar du någon rådgivare eller har andra frågor? Ring Nicklas som är projektledare, 0709643 008 eller maila på nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

