Nomineringen sker i kategorin:
Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Nya Jonssons Konditori & Bageri i Funäsdalen AB- Andrea Skott Dahlgren
Motivering till nomineringen
Genom att värna om det traditionella och skapa nytt erbjuder Andrea färskt bröd och konditorivaror
av högsta kvalitet, bakat från grunden av väl valda ingredienser. Andrea har förverkligat sin dröm om
att bedriva bageriverksamhet i samma lokal som hennes gammelmorfar byggde och är en förebild till
andra unga företagare.
Konkreta resultat
Andrea är en ung driftig företagare som har förverkligat sin dröm om att driva ett eget bageri och
kafé i Funäsdalen. Genom egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att få en fast anställning siktar
hon på att kunna erbjuda helårsanställningar. Det är ovanligt i områden där arbetsmarknaden har
säsongsvariationer. God service och ett bra bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo,
verka och leva i, där är Nya Jonssons Konditori & Bageri i Funäsdalen AB en bra ambassadör för
området och satsningen är ett bra exempel på detta. Investeringen verkar för att upprätthålla och
skapa möjligheter till sysselsättning på landsbygden, vilket gör att den här satsningen förtjänar en
Ullbagge.
Bakgrund och målgrupp
Målgrupp: hotell och restauranger i närområdet, företag, bybor, turister. Mellan 1951 och 1967 var
Jonssons konditori ett uppskattat inslag i Funäsdalen. Huset byggdes av Erik Jonsson, känd som
”Bagar-Erik”. Sedan dess har fastigheten inrymt lite olika verksamheter fram till att Andrea,
barnbarnsbarn till ”Bagar-Erik” började fundera på att starta konditori på nytt i lokalerna. Hon
arbetar med ekologiska och närproducerade produkter med recept från sin gammelmorfar.
Utgångspunkten var att verksamheten till största del skulle vara ett leveransbageri till hotellen och
restaurangerna i området och kafédelen som skulle vara en liten extra service har blivit väldigt
populärt. Då Andrea själv aldrig haft en fast anställning utan alternerat mellan olika säsongsjobb
hoppas hon nu på att kunna skapa sysselsättning inom branschen med möjlighet till
heltidårsanställning.
Geografisk täckning
Funäsdalen, Härjedalens kommun
Tidsperiod
Oktober 2017-Mars 2019
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Länsstyrelsen Jämtlands län
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden,
inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. Upprätthållande och skapandet av
sysselsättning

Kontaktperson för nominerat förslag
Andrea Skott Dahlgren
Ditt namn och myndighet/organisation
Carl Nordenberg, Lamdsbygdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län
Din e-postadress
carl.nordenberg@lansstyrelsen.se

