Nystartade Hem till Byn söker engagerade föreningar för eventuellt samarbete.
•

Hem till Byns affärsidé är att ge idrottsföreningar, byalag,
hembygdsföreningar el motsvarande möjligheten att tjäna ca 25 000 kr/år.
Kanske t o m ännu mer om byn är större än Röke.

•

I ett professionellt och prövat koncept förmedlas bröd, konditorivaror och
restaurangmat från lokala bagerier och restauranger Hem till Byn.

•

Hem till Byn vill också bidra till sammanhållning och gemenskap i byn och
vara ett alternativ till eventuell försäljning av Bingolotter, underkläder,
kakburkar osv.

En kort bakgrund:
•

För att stötta bagerier och restauranger i kommunen har jag sen i mars tagit
upp beställningar på bröd och mat och ideellt kört detta till Röke.

•

Det har blivit många beställningar och jag har kört varor till Röke för närmare
100 000 kr.

•

Från början så var det nog många som beställde för att man kände att det var
viktigt att stötta lokala företag i en tuff tid men efter hand så har ett behov vuxit
fram.

•

Man har helt enkelt vant sig vid nybakat bröd till frukost på lördagarna och
take-away på fredagarna. Enkelt är det, man beställer på Facebook, swishar
och hämtar på utsatt tid.

•

Under sommaren funderade jag på om, och i så fall hur man skulle kunna få
detta att långsiktigt fungera och då inte bara i Röke utan även i fler byar i
kommunen.

•

Så nu är jag igång med företaget Hem till Byn vilket känns så otroligt roligt
eftersom det har utvecklat sig till ett koncept där alla är vinnare!!

Första september startade Hem till Byn upp i Röke i samarbete med Röke IF och
min förhoppning är att kunna starta upp i ytterligare byar under 2020. Skulle kunna
vara Verum, Farstorp, Ballingslöv, Hörja, Stoby, Vankiva, Mala, Finja, Västra Torup,
Tormestorp, Nävlinge.
•

Föreningens insats är att hämta bröd och lämna ut detta på en plats på
lördagsmorgnarna. En person klarar detta utan problem och det tar ca 1,5
timme inkl körtid. Allt är förberett och man behöver inte göra något alls mer än
att hämta och lämna ut. Föreningen tjänar 10 kr på varje kund och chauffören
bjuds på bröd.

•

Efter några veckor går vi vidare med restaurangmat på fredagskvällarna.
Restaurangen kör maten till byn och en person från föreningen möter upp och
hjälper i en halvtimme till med utlämningen på samma plats som man lämnar
ut brödet på. Föreningen tjänar 20 kr på varje kund och den som hjälper till
bjuds på mat.

•

Varje by får en egen, unik sida på Facebook. Sök gärna upp Röke Hem till
Byn. Man behöver bli medlem för att gå med men det löser jag snabbt och
man kan gå ur så snart man har sett hur det fungerar ”på riktigt”.

Tack för att du tog dig tid att läsa och förhoppningsvis så tycker du att det låter
tillräckligt intressant för att vilja sprida vidare, boka in ett möte eller på annat sätt
hjälpa mig. Enormt tacksam för all hjälp!
Lou Björnberg - 0708 81 26 09 - lou.bjornberg@hotmail.se

