
Fika med en Gotlänning 

Ett koncept som framkommit under projekt 100 gröna och blå upplevelser 

Vill du finnas med på goticket.se knutet till Gotland.net och gotland.com med en aktivitet som passar 

in i konceptet? 

Kan vara i Visby, eller annat samhälle eller landsbygd. 

Bygger på att fika med Gotlandsbulle/Gotlandsbullsmörgås och prata om livet på ön, på gården i sin 

hemsocken, vad vi gör på vintern etc. ca 1,5 timmar pris ca 120-150 kr, varav 10 kr är 

förmedlingsavgift för boknings och betalningstjänsten via systemet som är knutet till KLARNA 

Efter kontakter med Eldrimner, Miljö-hälsa på Region Gotland så gäller följande för att kunna delta 

med en aktivitet som passar i konceptet 

 

1. Var och en som erbjuder tjänsten ansvarar själv antingen som privatperson, lantbrukare eller 

företagare för att man följer de regler som finns avseende livsmedelshantering 

läs på https://www.gotland.se/46974 och följ god hygienpraxis och säker hantering av 

livsmedel. (Det är ju inget regelrätt café som du driver utan enstaka bokade sällskap.) 

 

2. Kontaktar även miljö o hälsoskyddskontoret på tel 0498 26 32 10 (lämna meddelande så 

ringer de upp) eller ta kontakt via meil sbflivsmedel@gotland.se avseende antal tillfällen 

och antal gäster man tänker per tillfälle. Varje tjänsteerbjudare bedöms var för sig om 

verksamheten är registrerings- eller anmälningspliktigt. 

 

3. Lägger in aktiviteten själv via ett formulär på goticket.se eller får hjälp med det av Gunilla 

Söderlund/Romabokningen på tel 0498 290 350 mot en ersättning av 240 kr+moms 

 

4. Två exempel ligger ute på www.goticket.se 

 

https://nortic.se/dagny/event/22248 

I det här fallet gäller följande efter konversation med Livsmedelsinspektörerna på Region Gotland. 

Personlig telefonkontakt där jag berättade hur jag tänkt antal tillfällen (8-10) antal personer (8) vad 

serverar jag? Gotlandsbullsmörgås med ost och kaffe, te eller saft. 

Detta räknas inte som registreringspliktigt. Därmed vill de att jag mailar in datum, plats och vad som 

serveras. Detta bedöms som tillfällig verksamhet där grundkravet är ”säker mat” och att allmänna 

hygienkrav tillgodoses. 

Märkvärdigare behöver det inte vara. 

 

https://nortic.se/dagny/event/22567 

Detta fall rekommenderas att ta kontakt med livsmedelskontoret enligt ovan och berätta samma 

sak…. 

 

Välkomna till konceptet ”Gofika med en Gotlänning!” Ett test vi gör i sommar som vi rapporterar om 

på startmötet 27 augusti hur det gått. 

Nästa steg är att ha en sida på engelska med ett urval av arrangemang för den målgruppen. 

 

Hälsningar Riina/100 gröna o blå upplevelser 
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