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REKO Linköping – Föreskrifter 
Detta dokument beskriver principerna för hur vi samverkar inom ramen för REKO-cirkeln i 

Linköping.  

För frågor och kommentarer: Per Lindahl, per.lindahl@vretakluster.se, 0708 69 70 12 

 

Ramar för REKO-handel 

 

1. REKO handlar om ”samfällt agerande”, det är ingen organisation, det finns ingen 

administration, inga kostnader och man kan inte vara medlem 

2. Syftet med verksamheten är att lokalt koppla ihop livsmedelsproducenter med 

konsumenter utan mellanhänder 

3. Ingen återförsäljning får ske, varje producent säljer endast sin egen produktion som kan 

vara råvaror (t ex kött och grönsaker) eller förädlade produkter (t ex saft och sylt) 

4. Produkter som får säljas i REKO-cirkeln skall bestå av huvudråvara från Sverige och vara: 

a. Livsmedel 

b. Direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion, t ex skinn 

c. Blommor och växter 

5. Producent som medverkar skall vara företagare 

6. Alla som vill sälja av sin egen produktion eller skörd är välkomna. Vi gör inget 

ställningstagande för eller emot olika produktionsformer, krav/ekologiskt etc. Vi 

begränsar inte antalet företag som bjuder ut en vara av ett visst slag. Enskilda 

producenter kan därmed komma att konkurrera med varandra som på vilken marknad 

som helst.  

7. Huvudinriktningen är lokalproduktion, Östergötland med omnejd, men det görs inga 

strikta geografiska avgränsningar med avseende på var producenten kommer ifrån 

8. Om REKO-cirkeln växer så att ett stort antal företag bjuder ut samma vara, kan ytterligare 

medlemmar komma att nekas inträde. I så fall stöder vi bildandet av nya REKO-cirklar 

9. Producenter åtar sig inte medverkan på en viss nivå, var och en väljer för varje 

utlämningstillfälle om man kan och vill saluföra sina produkter och i vilka mängder. Av 

naturliga skäl kommer producenter av säsongsvaror inte att medverka under delar av året 

10. Alla transaktioner sker direkt mellan producent och kund. Alla varor förbeställs. Vid 

REKO-cirkelns utlämningstillfällen görs endast en leverans, ingen försäljning får ske 

11. Varje producent bär själv ansvaret för att följa gällande regler med avseende på 

livsmedelshantering och kyla, innehållsdeklaration, ekonomisk redovisning, kundkvitton 

etc 

12. Prisnivå och erbjudande bestämmer varje producent själv under REKOs grundtanke om 

en schysst produktion och en öppen ärlig kommunikation med kunderna om varor och 

produktionsmetoder 
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Rutiner 

1. Marknadsföring och försäljning sker helt via Facebook på enklast möjliga sätt. Varje 

försäljningstillfälle läggs upp som ett event på FB och de producenter som vill sälja postar 

sina erbjudanden som inlägg. Konsumenter som vill beställa gör det via kommentarsfältet 

a. Varje företag bör ha en egen FB-sida där företaget och produkterna presenteras 

b. Aktivitet på FB är en förutsättning för den enkla formen, det organiseras inga 

alternativa lösningar inom ramen för REKO 

2. Två FB-grupper används för kommunikationen: 

a. En grupp enbart för producenter. Här diskuteras praktiska frågor, tips och råd 

(Reko Linköping Producent) 

b. En grupp för konsumenter och producenter. Här postas alla utlämningstillfällen 

(Reko Linköping – Försäljning av närproducerat via FB) 

3. Båda grupperna är slutna, medlemmar kan bjudas in av andra medlemmar och 

godkännas av administratörerna 

4. FB-grupperna administreras av minst två personer, för närvarande Karin Lorin, Boställets 

Vedugnsbageri och Per Lindahl, Vreta Kluster 

5. Administratörerna förbehålls rätten att utesluta producent ur Facebookgruppen, i fall av 

uppenbara avsteg från de grundläggande ramarna för REKO-handeln 

6. Utlämning sker regelbundet varje eller varannan vecka hela året om inte annat 

överenskommes. Samma tid och plats. Event läggs upp på FB senast 30 dagar i förväg 

7. Varje utlämningstillfälle varar tills alla leveranser är genomförda, dock max 2h 

8. Aktuell plats anges på FB-gruppen. Platsen kan komma att ändras inom närområdet. 

Målet är att platsen ska vara lätt att nå med bil och ligga i anslutning till där man handlar 

i övrigt. Förhoppningen är att fler ringar kan bildas för att nå fler konsumenter. Det står i 

så fall varje producent fritt att delta i flera ringar 

9. Varje producent ansvarar själv för transport och utlämning av varor. Producenter bör 

sträva efter att leverera själva, men vid behov kan samverkan ske 

10. Efter utlämning lämnar vi platsen spårlöst (ren) vilket är allas ansvar! 

 

Rekommendationer 

1. Vi strävar efter att varje beställning är förbetald (genom t ex Swish) för att snabba upp 

utlämningen och undvika kontant- och kvittohantering på plats 

2. Tips om vilka uppgifter som är bra att lägga med i inlägget: 

a. Beskriv gärna dig/ditt företag och din produkt; köttras, grönsakssorter etc 

b. Mängd av varje produkt och priset. Har du flera olika produkter, skriv dem gärna 

på olika rader i inlägget 

c. ”Paketera” i försäljningsenheter som är lätta att hantera. Gäller speciellt för dig 

som säljer kött eller flera olika sorter av grönsaker 

d. Har du begränsad tillgång av produkterna, skriv ut vilka mängder du har 

e. Gäller det färska produkter – skriv gärna ut när de är skördade 

f. Kött – skriv gärna ut om det är färskt eller fryst 

g. Skriv ut hur betalningen sker – om det är kontant, bankkort, faktura, swish etc 

h. Dag och klockslag när produkterna senast ska beställas 

i. Lägg gärna in en bild på din produkt/produkter 

3. Ta med en enkel skylt till utlämningstillfället och kanske någon belysning om det är mörkt 


