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 Verksamhetsberättelse  
med  

Årsredovisning för verksamhetsår 
2013  

 
Slow Food Västerås – Convivium Vasteras –  

lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2013.  
 

Styrelsens sammansättning  
 

Elias Bouvin       Ordförande  
Inga-Lena Eriksson    Vice Ordförande 
Lena Rydberg-Eriksson  Matrikelansvarig 
Annica Lejonberg     Ekonomi  
Björn Dahlberg     Sekreterare 

Rune Algulin       Ledamot  
Lennart Östlund     Ledamot 
 
Hans Johansson      Suppleant  
Ingrid Cedervall     Suppleant 

 
 

Övriga funktionärer  
 

        Eva Stenqvist           Revisor  
        Stefan Quist         Valberedning 
         

Dispositioner  
 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning  
    
         Tidigare balanserad vinst   29 475 kr  
         Årets resultat       9 358 kr  
         Att balansera i ny räkning   38 833 kr  
 

Beträffande resultatet för 2013 och föreningens ekonomiska ställning per den  
31 december 2013 hänvisar styrelsen till nedanstående resultat- och balansräkning.  

 
Medlemmar  

 
Antal betalande medlemmar var vid årsskiftet 2013/2014 ca. 42 personer.  
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Verksamhetsberättelse  

Styrelsen beskriver härnedan verksamhet som bedrivits 2013. 
 

Årets arrangemang 
 

15 Februari, Terra Madre  
I slutet på oktober 2012 åkte Köksmästare Inga-Lena Eriksson, Färna Herrgård och 
Yrkesläraren Agneta Hamnstedt, Tranellska Gymnasiet. och Nibble Gårdsgris Lena 
Lindahl och Jonna Andersson till Turin, Italien på den stora matmässan och Slow 
Food-conventet Terra Madre! 
 
Den 15 februari hade vi en middag till ära av att vi fick representera Slow Food 
Västerås. Det blev en uppskattad middag hos Nibble, då det lagadedes en Italiensk 
buffe av Inga-Lena och Agneta, självklart på lokala råvaror, Gott Rent och rättvist! 
Under kvällen visades också bilder från resan och Sven-Erik från Nibble berättade 
om sin verksamhet. Ca 22 personer deltog i arrangemanget. 
 
25 April, Årsmöte på Bistro Du Lac 
Vi träffades ett glatt gäng om 12 personer på Bistro Du Lac och avhandlade först det 
formella årsmötet, sedan avslutade vi kvällen med en måltid bestående av – javisst, 
en härlig ärtsoppa samt puch med likaledes nybakat bröd, kaffe och morotskaka. 
 
25 Maj, Smakresa Kolbäcksådalen 
(Tyvärr blev denna aktivitet inställd då det var för få bokade) 

Tanken var först att stanna vid Stora Ekeby naturköt för besök av gårdsbutiken och 
får höra historien bakom den. Färden skulle sedan går vidare mot Fiskar´n i 
Borgåsund, där han skulle berätta om hur det är att vara fiskare och mathantverkare. 
Efter luncehn skulle det vara besök på Prästgårdens Odlingar i Sörstafors för att få  
en lektion om hur man odlar köksväxter och blommor. Sist men inte minst skulle 
resan avslutat hos  Åsby kött och vilt, där Leif Skanevall tar emot oss och berättar om 
deras produkter. 
 
11 Juni, Studiebesök på Carlströms Kött & Chark och Tjuvtitt på Nya Saluhallen 
En intresserad skara om ca 15 personer fick se hur charktillverkningen går till på 
Carlströms, alltifrån styckning, saltning, rökning till produktion av korv i långa 
banor. Just under vårt besök gjordes korven Solsada, en korv med smak av fetaost 
och soltorkade tomater. Spännande att se hur en charkproduktion både kan vara 
småskalig och effektiv! Vår guide vid besöket var ägaren Rikard Södersröm.Efter 
besöket på Carlströms Kött & Chark begav vi oss tvärs över gatan till den blivande 
saluhallen i gamla slakteribyggnaden. Greger Johansson, projektansvarig för 
saluhallen gav oss en mycket målande bild över hur det skulle se ut ett halvår senare 
då allt skall vara klart. Ett spännande och välkommet projekt som kommer att berika 
det kulinariska utbudet i Västerås. 
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14 September, Matträff på Karmansbo Herrgård 
(Tyvärr blev denna aktivitet inställd då det var för få bokade) 

Tanken var att vi skulle träffas i Karmansbo Herrgård till en traditionsenlig 
matlagningshelg, den här gången under temat fågel, vi skulle laga en femrätters 
middag med tre tamfåglar och en viltfågel. Men dessvärre blev det inget av på grund 
av får få anmälda deltagare. 
 
28 November, Slow Food Mingelkväll 
Det var länge sedan vi sågs! Så löd inbjudan till medlemmarna. Bjöds in till en 
mingelkväll. Tanken med träffen var att medlemmarna skulle få tillfälle att träffa 
styrelsen, få en kort presentation av Slow Food och vad vi hade åstadkommit under 
våra 7 verksamhetsår och lite om kommande aktiviteter. De 24 deltagarna bjöds på 
vin, surdegsbröd från Doris, Kopparlunden, Lufttorkad fänkålskotlett från Nibble och 
goda ostar från Wernergårdens mejeri. Ett stort tack till dessa som sponsrade vår 
kväll! 
 
29 November, Förhandsvisning av Västerås Nya Saluhall 
Samtliga Slow Food medlemar bjöds in till en speciell förhandsvisning av den Nya 
Saluhallen Slakteriet. Det bjöds på dryck, snittar och en förhandsvisning av de 
fantastiska lokalerna samt möjlighet att handla för den som ville. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4:6 
Slow Food Västerås – Convivium Vasteras Organisationsnummer 802432-1260 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

5:6 
Slow Food Västerås – Convivium Vasteras Organisationsnummer 802432-1260 

 

 


