
HÖRBY
Hörby kommun tröttna-
de på vakuumförpackat 
kött av dålig kvalitet. 
Tillsammans med fem 
andra kommuner tog 
Hörby initiativ till en 
gemensam upphandling 
av färskt kött från min-
dre leverantörer.

– Vi var missnöjda med det 
kött vi fick från vår grossist. 
Oavsett om det var svenskt 
eller utländskt var det va-
kuumförpackat kött av då-
lig kvalitet. Vi ville ha bätt-
re kött, men visste inte hur 
vi skulle få tag på det, säger 
Eva Bramsvik-Håkansson, 
kostchef i Hörby kommun.

Lösningen blev att göra 
en gemensam upphand-
ling tillsammans med kos-

tenheterna i Eslöv, Höör, 
Kävlinge, Svalöv och Lund.

– Upphandlingarna är 
uppbyggda på ett sätt att 
bara de stora grossisterna 
kan svara. Vi började und-
ra varför inte de mindre le-
verantörerna lade in några 
anbud.

Lagen om offentlig upp-
handling (LOU) ger i sin 
nuvarande utformning bra 
utrymme att ställa kvali-
tetskrav, menar Eva Bram-
svik-Håkansson.

– Jag tycker att den i 
sin helhet är bra. Ofta har 
vi en benägenhet att tolka 
den för hårt utan att tänka 
efter. Men det krävs en ar-
betsinsats och att vi har en 
förståelse för hur de min-
dre verksamheterna ser ut. 

– Det är viktigt att vi 

Polisen väcker frustration
! Hastighetsskyltar bör bara vara rekommende-
rade hastigheter. 

En skylt kan varken tänka eller ta något ansvar 
över väglag eller omständigheter i trafiken, därför 
är det betydligt viktigare att en förare av ett fordon 
gör bedömningen som den nu åtalade fortköraren 
på Nygatan gjort. 

Jag kan bara hålla med mannen att det är lö-
jeväckande att både lägga tid och pengar på ett i 
mina ögon helt ofarligt framförande av fordonet 
efter de beskrivna förhållandena. 

Polisens agerande väcker bara frustration hos 
allmänheten, samtidigt som det blir ännu roligare 
för enstaka omdömeslösa ett slå hastighetsrekord 
på samma sträcka. 

Vår dotter åkte med en bekant och blev påkörd 
av en yrkeschaufför i så hög hastighet i korsningen 
Tingsgatan och Prostgatan att bilen blev fullstän-
digt skrot samt flög rakt över korsningen igenom 
en tujahäck och ett staket samt in i husväggen. 

Trots bilder på den skrotade bilen och försök 
att få polisen att ta upp denna grova vårdslöshet i 
trafiken så brydde de sig inte. 

Tala om att sila mygg och svälja kameler! 
Nu undkom dottern med endast elva stygn i 

pannan och en skadad hand, men hade träffen ta-
git över dörren istället för den bortrensade fronten 
kunde det blivit en dödsolycka.  

Även poliser bör ju använda sunt förnuft och 
logiskt tänkande, och inte bara stirra sig blinda på 
vad en skylt säger.

Roy Nilsson

Opersonliga möten är värre
! Vi ska alla våga vara personliga i våra kontakter 
på ett proffsigt sätt.

Det måste vara ett gravt fel som hänt på äldre-
boende utfört, eftersom det leder till en Lex Sarah 
anmälan. 

I min värld med 34 års verksamhet inom vård 
och så verkar det som om Carema vill statuera 
exempel. 

Frågan vi måste ställa oss är. Hur fungerar hand-
ledning, utbildning och mentorskap av personal? 
Det är viktigt att lyfta problematiken och inte lägga 
totalansvaret på golvet utan i ledningen. 
Att vara professionell i sitt arbete innebär att ge lite 
av sig själv och även lite av det personliga. 

Detta är viktigt i alla människovårdande yrken. 
Vi som vet var gränsen går får betydligt djupare 
kontakter med de vi skall hjälpa. Vi kommer längre 
i det vårdande samtalet.

Inom äldrevården är samtal viktiga redskap som 
skall användas på bästa sätt. 

Vi tänker oss gamla Agda som inte säger så 
mycket, hon sitter mest i sin stol och tittar ut ge-
nom fönstret. 

Tänk så förlösande det kan vara att berätta lite 
om vad man gjort i helgen. Allt för att öppna upp 
till ett samtal, sedan kanske Agda kan kontra med 
något från sina minnen. 

Men detta kräver vetskap om samtalsstrategier, 
hur man ställer öppna frågor och så klart handled-
ning av ledning och övrig personal för att inte bli 
alltför personlig. 

Det som är det värsta jag vet är alla de oper-
sonliga möten som finns. Tänk om detta kunde 
anmälas. 

Så många gånger gamla, sjuka och handikappa-
de bemöts med opersonliga personal. Opersonliga 
medmänniskor som arbetar är inget att ha.

Susanne Meijer 
Distriktsköterska och S-politiker
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ILLSTORP
Att driva ett eget gårds-
slakteri har länge varit 
en dröm som nu har bli-
vit verklighet.

Sedan något år leve-
rerar gårdsslakteriet i 
Illstorp färskt kött till 
bygdens skolor och äld-
reboenden.

Strömbecks gårdsslakt 
& chark ligger mitt emel-
lan Hörbys och Tomelillas 
kommungränser. 

– Egentligen tillhör vi 
Tomelilla, men vi har när-
mare in till Hörby, säger 
Christer Strömbeck, som 
kan peka ut kommungrän-
sen till Hörby från sin tomt.

Christer och Lena Ström-
beck har bott på gården 
sedan 1975. Djurproduk-
tion och sågverksamhet 
var kärnverksamhet innan 
slakteriet startades 2009. 

– Det har alltid funnits 
en dröm om att driva ett 
eget gårdsslakteri, men det 
var först för några år sedan 
som det blev möjligt, säger 
Christer Strömbeck.

Han menar att sänkta 
startavgifter, gratis konsult-
hjälp från Livsmedelsverket 
och statliga subventioner 
har varit avgörande för att 
våga ta steget.

– Förr när jag kontaktade 
Livsmedelsverket för att 
starta ett småskaligt slak-
teri så möttes jag av ett 
ointresse, men nu är det 
helt annat.

Verksamheten har i dag 
fem anställda och levererar 
kött och charkuterier till 
butiker i närområdet.

Nyligen vann Strömbecks 
upphandlingar gjorda av 
kommunerna i Höör och 
Hörby. Avtalet innebär att 
slakteriet varje vecka le-
vererar kött från den egna 
gården till skolor och äld-
reboenden i kommunerna.

– De senaste tio måna-

derna har vi ökat omsätt-
ningen med cirka 30 pro-
cent. När vi började trodde 
vi aldrig att vi skulle ha så 
mycket jobb som vi har i 
dag, men behovet av det 
småskaliga ökar och jobben 
trillar in.

Verksamheten följer 
ungefär samma rytm vecka 
efter vecka. På måndagen 
är det slakt, därefter möras 
och styckas köttet, och på 
onsdagar är det leverans.

– När veckan är slut då är 
köttet slut. Sedan vi började 
leverera till kommunerna 
blir det inget kött över.

Men det var långt ifrån 
en självklarhet att slakteriet 
skulle kunna leverera till 
kommunala verksamheter. 

Christer Strömbeck be-
rättar om ett möte kring 
upphandling som Sydös-
tra Skånes samarbetskom-
mitté höll i, där han blev 
avskräckt när han förstod 
vilka volymer som krävdes.

– Vi som är så småskaliga 
skulle inte lyckas producera 
så mycket till fem kommu-
ner per vecka.

Vid ett annat tillfälle var 
företaget med på ett liknan-
de möte med företrädare 
från kommunerna Hörby, 
Höör, Eslöv, Svalöv, Käv-
linge och Lund.

– Där kunde vi lägga an-
buden kommunvis och då 
blev det plötsligt jättelätt 
att lägga upp arbetet.

Avtalet med Höör och 
Hörby löper på under 2013, 
med möjlighet till två års 
förlängning. 

– Vi vill gärna fortsätta 
att leverera, säger Christer 
Strömbeck.

Lena Strömbeck som 
sköter merparten av le-
veranserna tycker att det 
är roligt och nyttigt att få 
direktkontakt med kun-
derna.

– Man får reda på vad 
kunden tycker är bra och 
vad som kan förbättras.
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Strömbecks på gården de har bott på sedan 1975.

LANTBRUK 
I FÖRÄNDRING
Del 3: Strömbecks gårdsslakteri

PETRA OLSSON text
petra.olsson@skd.se
040-660 55 00

Stal parkerad bil utanför hus
HÖRBY. En man vaknar vid tretiden på natten till 
fredagen av att han hör billjud utanför huset. Han 
upptäcker att det är hans egen bil som stulits. Bi-
len var en pick-up av märket Chevrolet.



möjliggör för små och 
medelstora företag att 
också lämna anbud, an-
nars har vi en monopol-
liknande situation.

I dag får fem av Hör-
bys totalt elva kommunala 
kök fläsk- och nötkött från 
Strömbecks gårdsslakteri 
och kyckling från Frids-
hills kyckling i Hörby. 

På sikt är förhoppningen 
att fler kommunala verk-
samheter ska få färskt kött.

– Tyvärr är det för få 
slakterier och leverantörer 
på marknaden, vi önskar 
att de som finns tar mod 
till sig och lämnar anbud. 
Vi kan ge råd och stöttning 
i den inledande processen.

Som centerpartistisk po-
litiker i Ystad kommun föl-
jer hon utvecklingen inom 

lantbruket och tror att det 
finns bra förutsättningar 
för småskaliga verksamhe-
ter att växa.

– Det finns många 

gårdsbutiker i Skåne som 
vill utveckla sina verksam-
heter. Vi ser också hur små 
producenter slår ihop sig, 
men det är ovanligt med 

verksamheter som Ström-
becks, som har hela ked-
jan, från köttproduktion, 
till slakteri och leverans. 

Petra Olsson
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! PENSIONÄRER
Matsedel: Källhaga, Aptiten, Hagadal: Apelsinskinka, 
sås, potatis, grönsaker.
! FÖRENINGAR
Amnesty Handlingen: Öppet kl 10-13. Röda korset: 
Kupan, mötesplats och second handförsäljning, öppet kl 
10-14, Kristianstadsvägen 23. Na Carpe Diem: föräldrar 
barn möte 13.00 Fridagatan 9a. Hörbykorpen: mor-
gonsimning på Lågedammsbadet 05.00-07.45.
! ÖVRIGT
Hörby turistbyrå/Linderödsåsens Turism: Kl 10-14.
Hörby Museum: Öppet 10-13. Fulltofta Naturcentrum: 
Kl 9-18. Lågedammsbadet: 10-17. Östra Sallerups 
Kulturhus: Kl 12-17, hantverksbod, nostalgiloppis, café, 
konstutställning, Hörby Radioförenings utställning. 
Lanthandelsmuseet i Önneköp: Kl 11-16.

NOTERAT
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Misslyckat inbrottsförsök
HÖRBY. En järnbutik på Storgatan utsattes för 
skadegörelse under natten till torsdag. Klockan 
01.30 fick man indikationer på att larmet gått. På 
plats upptäckte man att gärningsmännen brutit 
sönder hela dörren i ett inbrottsförsök. De lycka-
des dock aldrig komma in i butiken. 

På gym när billarmet gick
HÖRBY. En man besökte Hörbyhallens gym vid 
elvatiden på torsdagskvällen. Plötsligt hörde han 
billarmet tjuta, när han kom ut såg han att någon 
krossat en ruta på hans bil med en stor sten.  
Inget ska ha stulits från bilen. 
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Det tog många år innan Christer 
Strömbeck kunde förverkliga dröm-
men om ett eget gårdsslakteri.  
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Jubileumskonsert
Rickarums Bya Teater 20 år.


