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Antagna 2014-01-18
Detta är Bondens Torg
Bondens Torg är ett marknadskoncept och varumärke för högkvalitativ och närproducerad
mat och hantverk från nordöstra Småland. Vår grund är äkthet, närhet och omsorg. Våra
kunder och besökare ska kunna lita på att Bondens Torg alltid erbjuder varor av hög kvalitet.
Bondens Torgs medlemmar ska i allt vi gör förmedla kunnande och ärlighet. Syftet med dessa
kriterier är att säkerställa detta.
För att godkännas som medlem måste dessa punkter uppfyllas:
•
•
•
•
•
•

Hantverksmässig lokal produktion och förädling (inom vårt område)
Om varor som inte producerats själv säljs måste det motiveras med att det stärker
företagets profil, samt att varorna är i linje med Bondens Torgs profil
Minst en person per försäljningställe skall vara väl förtrogen med varorna
Medlemsföretag uppfyller regler och lagar, med erforderliga tillstånd enligt svensk
lagstiftning
Korrekt bemötande och agera som Bondens Torgs ansikte utåt på marknader
Medlemmen har genom undertecknat “kontrakt” visat sig införstådd med kriterierna
och intygar att de följs

Medlemskontrakt
I det medlemskontrakt som upprättas med varje medlem säkerställs att medlemmen följer
svensk lag, har rätt certifieringar och tillstånd, samt förbinder sig att leva upp till Bondens
Torgs kriterier. Brott mot detta kontrakt kan medföra uteslutning.
Produkter
Huvudsakligen produkter från hantverksmässig lokal produktion får säljas eller
marknadsföras i samband med aktiviteter inom ramen för Bondens Torg. Vid försäljning eller
marknadsföring av produkter inom ramen för Bondens Torg skall minst en person per
försäljningsställe ha varit direkt delaktig i eller vara väl förtrogen med produkterna och alla
produktionsled.

Självsanering
Det ligger i alla medlemmars intresse att Bondens Torg står för kvalité och omsorg om det
som produceras och säljs. Om tveksamheter uppstår kring en produkt, ett visst produktionsled,
eller en medlem, skall detta meddelas styrelsen som ser till att det blir behandlat i aktuellt
medlemsråd. Styrelsen fattar sedan beslut om åtgärd och, om det blir aktuellt, uteslutning av
medlem.
Medlemsråd
Varje medlem kategoriseras inom en eller flera av nedanstående fyra områden. Information
om detta samlas på hemsidan. Samtliga medlemmar i en viss kategori utgör medlemsråd för
detta område:
Odling
Djurhållning
Hantverk
Mathantverk
Branschfördelning på marknaden
Bondens Torg lägger inga begränsningar på antalet medlemmar inom en viss bransch och har
inga synpunkter på prissättning.
Uteslutning
Medlem som inte lever upp till kriterierna, upprättat medlemskontrakt, eller på annat sätt
skadar Bondens Torgs varumärke eller anseende, kan sägas upp.

