
Bli medlem i Kulinarisk Resa genom Halland 2019! 

Kulinarisk Resa är en ekonomisk förening av halländska företag som arbetar småskaligt och 
hantverksmässigt med att erbjuda sina besökare en matupplevelse 
utöver det vanliga.  

Som medlem får du ett nätverk av engagerade och kunniga 
människor som brinner för god smak. Varje år producerar vi en 
karta över alla besöksmål med en upplaga på 45.000 ex. Kartan 
delas ut av oss medlemmar både på besöksmålet och i externa 
sammanhang, samt på turistbyråer, i butiker, och så vidare. Många 
av medlemmarna samarbetar för att stärka varandra, till exempel 
genom att använda varandras råvaror eller skapa nya produkter 
tillsammans.  

Ett medlemskap innebär att vi alla 
• använder lokala råvaror så långt det är möjligt och strävar

efter att hålla en hög kulinarisk nivå på våra produkter
• arbetar aktivt med att dela ut kartan till besökare
• bidrar till landsbygdens kulinariska utveckling
• arbetar hantverksmässigt

Ett medlemskap kan också innebära en förfrågan om ideellt styrelseuppdrag. 

Det är oerhört viktigt att alla medlemmar ställer upp på kriterierna som gäller, för att vi ska 
kunna bibehålla en hög kvalitet.   

Medlemsavgiften är 200:- 
Årsavgiften är 3500:- + moms  
Inträdesavgift i Signerat Halland är 2000:- (återbetalas vid utträde) 

Om du vill ansöka om medlemskap, fyll i uppgifterna på nästa sida och skicka senast den 
20 januari 2019 till info@kulinariskresa.se 
Styrelsen kommer att pröva och ta ställning till fullständiga ansökningar och återkomma 
med svar.   

Hjärtligt välkommen med din ansökan! 

Hälsningar, Styrelsen för Kulinarisk Resa genom Halland 



       Ansökan om medlemskap i Kulinarisk Resa genom Halland

Företag: 

Organisationsnummer: 

Kontaktperson:  

Adress: 

E-post:

Hemsida: 

Tel/mobil/fax: 

Öppettider: 

Symboler som beskriver verksamheten (Välj så många som passar till din verksamhet) 

  Producent            Restaurang               Café                Gårdsbutik Konferens      

    Boende            Ställplats Öppet till Konstrundan Halland (10 – 13 maj 2018) 

Text du vill ha med i kartan: (kort beskrivning på ca 30 - 50 ord) 

Beskriv med några korta meningar hur ni arbetar hantverksmässigt och använder lokalt 
producerade råvaror: 

Vägbeskrivning: 

OBS! Bifoga representativ bild/bilder att ha med i kartan, högupplösta. Skicka även en 
logotyp (som vektoriserad eps) om ni vill ha med detta.  
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