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Jag tycker det skulle vara intressant att utreda möjligheterna för ett micro- 
eller gårdsbryggeriverksamhet i Klövsjö. 
Jag tror att för att göra detta behöver någon arbeta med detta ca 150 timmar. 
 
Jag har funderat över vad som bör ingå i en sådan undersökning och kommit fram 
till följande: 
 
Brygglokal 
Vilken typ av lokal behövs? 
Finns den redan i Klövsjö eller måste sådan uppföras? Vad kostar det att 
renovera lokal för ändamålet? Vad krävs av lokalen? 
 
Företagsform 
Undersöka vilken företagsform som skulle passa. 
Kan någon form av kooperativ lösning fungera och passa? 
Storlek på företaget utifrån vad som är realistiskt att kunna producera? 
 
Bryggutrustning 
Hur ser den ut, vad kostar den och varifrån får vi den? 
 
Marknad 
Var finns den, hur stor är den, och vilka blir villkoren? 
 
Kostnader totalt 
Avseende; 
Råvaror, utrustning, lokal, distribution, arbetskraft och övrigt. 
Detta utifrån vad som kan vara realistiskt med tanke på genomförd 
marknadsundersökning. 
 
Intäkter 
Vad är realistiskt vad gäller pris på produkten? 
 
Erfarenheter 
Vilka tidigare erfarenheter finns på området? 



Kontaktskapande åtgärder för att knyta upp den samlade kompetens som finns i 
Sverige vad gäller micro- eller gårdsbryggeriverksamhet. 
 
Kvalitet 
Den bärande idén i verksamheten skall vara kvalitet. 
Fundera över detta begrepp, vad krävs av råvaror, vad krävs i form av kunnande 
hos personal, vad annat kan krävas? 
 
Distribution 
Hur distribueras produkten? 
 
Kretsloppstänkande 
Fundera över hur verksamheten blir en verksamhet som inte släpper ut ämnen 
som förändrar miljön. 
Ekologiskt drift, vad är det? 
Är det möjligt att inom ett begränsat område (Klövsjö) ha ett flaskretursystem, 
hur bygger man upp ett sådant? 
Vilka typer av förpackningar kan användas, vad finns dessa, vad kostar de? 
 
Sidoeffekter 
Kan biprodukter av tillverkningen användas på något sätt. Ex. maltrester efter 
bryggning går att använda i bröd, bageri. 
Kan kornset som skall användas odlas i Klövsjö? Då behövs en lokal för mältning 
och torkning. 
Kan humle odlas i Klövsjö, i så fall kanske i växthus? 
Är fjällhotellen  eller andra turistgrupper/grupper intresserade av guidade 
turer till ett gårdsbryggeri? 
Kan egna kurser i bryggning vara av intresse för omgivningen? 
 
Utbildning 
Vad behöver en bryggare kunna? Var finns utbildning? Vad kostar detta? 
 
Kostnader för genomförande av detta. 
150 timmar x 130 kr/timme inkl. alla kostnader 19 500 kr 
Telefonkostnader      2 000 
Studiebesök      5 000 
Övrigt       3 500 
 
Totalt      30 000 
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