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MÖTESANTECKNING    

Datum   

Välj/skriv instans 2022-03-14     

   

      

 

Bespisningsgruppen  

Kallade: 

Willma Andersson, studerande ÅL 

Mandy Beier, studerande ÅYG (ej närvarande) 

Birgitta Lundberg, lektor ÅYG 

Gun Nordqvist-Alm, restaurangföreståndare 

Gitte Holmström, rektor ÅYG 

Anna Perokorpi, restaurangföreståndare 

Marcus Koskinen-Hagman, rektor ÅL 

 
1. Studerandera dets fra gor 

a. Mera a la ndskt ko tt. Fo rslag fra n studerandera det att anamma ax-

gan, dvs na rproducerat generellt.  

Svar: sa  mycket som mo jligt ko ps in men sva rt med gris och kyck-

lingko tt. Stora upphandlingar som go rs centralt har Å G sva rt att 

pa verka eftersom det bero r hela landskapet. Fisk a r dessva rre sa l-

lan a la ndsk.  

b. Mera lokal/na rproducerat  

Svar: potatis, moro tter och gro nsaker ko ps vanligtvis fra n Odlar-

ringen. Inga centrala uppko p pa  gro nsaker inneba r sto rre frihet 

fo r Gun och Ånna. 

c. Mera fullkornsris.  

Svar: vitt ris och fullkornsris kommer att serveras. Just nu anser 

flertalet i bespisningsgruppen att det inte a r mo jligt att helt och 

ha llet ga  o ver till fullkornsris. Åndra mer na rproducerade varor 

sa  som matvete kan komma ifra ga.  

d. Å la ndsk mjo lk, mycket men inte t ex gra ddfil och cre me fraiche. 

Beror pa  upphandling.  

2. Mellanma lsfrukt 

a. Serverar i ma n av mo jlighet na rproducerat och ekologiskt, da ref-

ter na rproducerat och i sista hand importerad produkt. i annat fall 

annat.  

b. Mo jlighet att ko pa mackor pa  fo rmiddagen via Handels cafe  a r 

uppskattat. Rektor Gitte Holmstro m underso ker mo jligheterna att 

a ven sa lja mackor och kaffe pa  eftermiddagen.  

3. Studerandes ko p av kvarbliven lunchmat 

a. Finns ett o nskema l fra n studerande att ko pa kvarbliven lunchmat. 

Hur detta ska arrangeras a r inte klart. 

b. Hygienaspekten ma ste iakttas.  

c. Gitte Holmstro m kontaktar representanter pa  Å YG/Handels cafe  

d. Finns mo jlighet att cafe  Entre  (N19) a ven tar sig an uppgiften. 

4. Åvslutningar och dimission 

a. 27.5 kla mdag, inga studerande i skolorna 

b. Å lands lyceum: 2.6 aktivitetsdag lunch samt t ex pizzabulle och 

tripp pa  eftermiddagen; 3.6 avslutningslunch fra n kl. 10:45. Bero r 

a k 1 och 2. Studentdimission 4.6, inget som bero r ko ket. 

c. Å YG avslutningslunch torsdagen den 2 juni fo r a k 1 och a k 2. Di-

mission fredagen den 3 juni, ingen lunch pa  Å YG. 

5. Ho stens lunchtider och matlag 
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a. Rose  o ppnas vecka 12. Enbart teknikprogrammet ga r till Rose  un-

der resterande del av va ren. 

b. Ha lsa och livsstil ga r fra n ho sten 2022 till Rose . Uppfo ljning av 

hur ma nga studerande som a ter lunch pa  Rose  och Seaside.  

c. Se o ver matlagstiderna pa  Å lands lyceum fo r att fa  ett ba ttre flo de 

och undvika tra ngsel. Ett fo rslag som na mndes under mo tet var 

kl. 10:30, kl. 11:00 och kl. 11:30. 

 

Mötet avslutades kl. 15:30. 

 


