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YALLA SJÖBO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

FÖRENING 

STYRELSE OCH ÅRSMÖTE 

Syftet med föreningen är att bygga upp en verksamhet som både är en inkluderande arbetsplats och en 

mötesplats. På årsmötet i februari 2017 valdes en styrelse för föreningen och den konstituerade sig så här: 

Anna Broström ordförande, Doha Menaa vice ordförande, Christina Arvidsson kassör, Nesreen Alnajem vice 

kassör, Itaf Elhassan sekreterare, Eman Jouban vice sekreterare, Asil Read syateljéansvarig. Denna styrelse 

hade totalt 6 protokollförda möten under 2017. 

Vi hade ett extra årsmöte den 11 oktober eftersom vi behövde skapa en föreningsstyrelse som har 

arbetsgivaransvar. Medarbetare som är aktuella för anställning i Yalla Sjöbo kan nämligen inte sitta i 

föreningsstyrelsen. Två nya styrelseledamöter, Eva Ageberg och Helena Kurki, valdes in att ersätta Eman 

Jouban, Itaf Elhassan och Asil Read, som alla tre anställts under hösten 2017 och därför behövde avgå ur 

föreningsstyrelsen. Till föreningsstyrelsemötena har Eman Jouban, Itaf Elhassan och Asil Read varit inbjudna 

att närvara.  Denna styrelse hade totalt 3 protokollförda möten under 2017. 

Förutom föreningsstyrelsen skapade vi, i samband med extra årsmötet, en medarbetarstyrelse som har 

möte precis före föreningsstyrelsen. I medarbetarstyrelsen ingår: Anna Broström, Doha Menaa, Christina 

Arvidsson, Nesreen Alnajem, Itaf Elhassan, Eman Jouban, Asil Read. Till medarbetarstyrelsemötena har Eva 

Ageberg och Helena Kurki varit inbjudna att närvara. Denna styrelse hade totalt 3 protokollförda möten 

under 2017. 

 

ANSTÄLLDA OCH PRAKTIKANTER 

Vi har anställt tre medarbetare, varav två på halvtid och en på kvartstid. Det har varit möjligt genom 

samarbete med arbetsförmedlingen. Sedan oktober gör tre personer praktik hos oss under 6 månader. 

Sedan hösten anlitar vi en extern personaladministratör, Sara Jönsson, som fakturerar för arbetad tid. Vi 

har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Kommunal via arbetsgivarföreningen KFO. 

 

GÅVOR 

Vi har fått många tyger, knappar, trådar, resår och blixtlås som en gång tillhört Eiser trikå AB och som tagits 

tillvara och nu skänkts vidare till oss. Av centrumkyrkan har vi fått två bokhyllor. Vi har också fått 

arbetsskor, godkända för kök, från Lions. 

 

LOKAL 

Den 8 mars 2017 flyttade vi vår verksamhet från Solvalla bygdegård till Folkets hus och park, där hyr vi två 

rum – skrivstuga och syateljé. Vi har också tillgång till gemensamt personalkök och konferensrum. När vi 

har styrelsemöte bokar vi konferensrummet. När vi har matbeställningar hyr vi det stora restaurangköket 

vid dansrotundan. Där har vi i samarbete med Folkets hus byggt ett eget förråd där vi förvarar 

köksutrustning och torrvaror. Vi har också köpt in en egen kyl och frys. 

 

REGISTRERAD LIVSMEDELSANLÄGGNING I KOMMUNEN 

Vi är en registrerad livsmedelsanläggning med riskklass 6. Det betyder att vi ska följa lagar och regler för 

restaurangkök som lagar mat från grunden. Kommunens miljöinspektör gjorde sitt årliga besök i mars och vi 

fick godkänt under förutsättning att vi jobbade vidare med vår egenkontroll. Nu har alla som jobbar i köket 

genomgått två dagars livsmedelshygienkurs. Vi har tagit fram och skrivit ner rutiner för personlig hygien, 

städning, temperaturmätning och säker hantering av livsmedel. Vi arbetar efter samma rutiner varje gång vi 

är i köket, skriver anteckningar och sparar i pärm så att vi dokumenterar vår egenkontroll. 
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RÄKNAT SVÅR MATEMATIK 

Vi vill hela tiden utveckla lönsamheten i vår affärsverksamhet och räknar på råvarukostnader, arbetstid och 

prissättning på våra produkter. Vi har lärt oss att vi täcker våra omkostnader när vi utför stora beställningar 

för mer än 150 personer. Vi jobbar hela tiden med att räkna på åtgång per portion för våra olika maträtter. 

Vår restaurangkonsult har informerat oss om att buffé är det som är svårast att beräkna. 

 

EKONOMI OCH PROJEKT 

Under året har vi haft fortsatt värdefullt stöd av pengarna från Sparbanksstiftelsen. Vi har gjort många av 

de budgeterad inköp som vi inte hann med under 2016, t.ex. telefon, kortläsare, kvittoskrivare och annan 

kontorsutrustning. 

I början av året blev den administrativa processen klar hos Jordbruksverket så att vi kunde börja ansöka om 

delutbetalningar av våra projektpengar (LEADER), som beslutades 2016. Vi har genomfört LEADER-projekt i 

stort sett enligt plan under 2017. 

 

 

KOMMUNIKATION 

Vi som jobbar i Yalla Sjöbo fick varsin egen e-postadress. Och via godmat@yallasjobo.se tar vi emot 

anmälningar och beställningar för matlagningskurs respektive catering. E-post till styrelsen skickas till 

styrelsen@yallasjobo.se 

I oktober presenterade vi Yalla Sjöbo för studenter på utbildningen för migration och integration vid 

Österlens Folkhögskola i Tomelilla. Praktikanterna var också med. 

Vi har blivit intervjuade av journalister på Lokaltidningen och Skånska dagbladet vid tre tillfällen under året. 

På hemsida (www.yallasjobo.se), Facebook (Yalla Sjöbo) och Instagram (Yalla Sjöbo) lägger vi ut information 

och bilder när vi har något nytt att berätta. 

Intern kommunikation sker via vår WhatsApp gruppchatt. 

 

SAMARRBETE 

Vi har fortsatt vårt samarbete med arbetsförmedlingen och deras underleverantör, Arbetslivsresurs, under 

året. Tillsammans med Svenska kyrkan har vi ordnat buffé.  

Genom Innovationscenter för landsbygden har vi kontakt med KOLLOM ett pilotprojekt för odling i 

ekonomibyggnader i slutet kretslopp. De har provodlat kryddor som vi lagat mat med och levererat till 

deras avslutande möte. Vi hoppas fortsätta samarbetet under nästa säsong. 

BOKSLUT

saldo bank kassa summa likv långfr skuld

2017-12-31 95 926 kr 4 207 kr 100 133 kr -100 000 kr

projekt intäkt 2016 kostn 2016 resultat 2016 intäkt 2017 kostn 2017 resultat 2017

Yalla själv 14 897 kr -20 557 kr -5 660 kr 4 155 kr -4 195 kr -40 kr

Sparbanksstiftelsen 100 000 kr -19 745 kr 80 255 kr 0 kr -68 106 kr -68 106 kr

i Leaderprojektet 35 440 kr -76 310 kr -40 870 kr 922 260 kr -855 151 kr 67 109 kr

totalt: 33 725 kr -1 037 kr

nettoomsättning försäljn 2016 försäljn 2017

48 696 kr 117 554 kr
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Torna Hällestad lanthandel har blivit återförsäljare av våra bakverk. Det har varit roligt att leverera och 

presentera våra produkter för nya kunder. 

 

UTBILDNING 

FÖRENINGSKUNSKAP 

Vi ha lärt oss förbereda och skriva verksamhetsberättelse. Under styrelsemötena har vi diskuterat och 

beslutat många saker. Vi lär oss följa dagordning samt att skriva och justera protokoll. 

 

SVENSKA/DATOR 

Under 2017 började vi ta emot kunder och har övat på att planera till catering samt beräkna mängder för 

gäster och kunder. Vi räknar ut förslag med mindre och större mängder. När vi levererar mat till kunden 

presenterar vi maten på svenska för våra kunder. Vi har lärt oss använda excel, word och e-post. I Yalla 

Sjöbo försöker vi prata mycket svenska när vi jobbar i köket och vi är lärare till de nya praktikanterna och 

hjälper dem att lära sig svenska ord för redskap, recept, matvaror med mera. 

 

LIVSMEDELSHYGIENKURS 

I oktober hade vi livsmedelshygienkurs med två lärare som har 40 års erfarenhet av miljöinspektion och 

restaurangkök. Kursen varade i två dagar och handlade om mikroorganismer och bakterier. Vi har lärt oss 

hur vi undviker bakterier som ger matförgiftning. Vi lärde oss om lagar och att följa regler för 

livsmedelshygien. Vi måste hålla rätt temperatur i diskmaskin, kyl och frys. Vi har mycket att lära oss i 

restaurangkök. Vi har lärt oss fem nycklar: 1) hålla rent i köket, 2) skilj på rått och lagat livsmedel, 3) 

upphetta noga, 4) förvara mat vid säker temperatur, 5) använda säkra råvaror och vatten. 

Yalla Sjöbo är en registrerad livsmedelsanläggning i kommunen. Varje år kontrollerar miljöinspektörerna att 

vi sköter vår egenkontroll. Varje gång samlar vi alla papper och sparar i en pärm. 

 

NYA PRODUKTER & STUDIEBESÖK 

Vi har börjat variera menyn med nya maträtter. Vi började baka två sorters av baklawa en med 

vegetabiliskt ghee och en med smör. Vi har också nya maträtter till exempel: labneh, bondbönor, kubbe 

zattar, falafel med ärtor, zeytoon sallata och msabaha. 

I syateljén har vi tagit emot en preliminär beställning på 50 stolsöverdrag från Vombs kaffestuga. Vi har 

därför konstruerat ett mönster för stolsöverdragen och har sedan sytt upp provexemplar. Vi har också 

börjat ta fram en kollektion med torgvantar, mössor och grytlappar. 

I september var vi på studiebesök hos Coompanion i Malmö och träffat andra Arbetsintegrerade Sociala 

Företag i Skåne. 

 

AFFÄRSVERKSAMHET 

CATERING 

Vi har valt ut rätter till en cateringmeny med god och populär mat som passar många kunder. Vi har lagt ut 

cateringmenyn på vår hemsida. Varje rätt presenteras med namn, ingredienser och pris per person. Vi har 

börjat anteckna recept med ingredienser och mängder och kan räkna ut för antal gäster. 

Under 2016–2017 har vi haft catering totalt 20 gånger för 10–200 person. Sammanlagt har över 1 500 

personer ätit vår mat och de har varit nöjda.  
 

BUFFÉ 

Vi ordnade arabisk buffé en gång i Folkets hus och park i maj. Men att jobba hela dagen i köket och sedan 

servera och sitta med gästerna är mycket arbetsamt. Så vi har inte kunnat ordna så många bufféer som vi 
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hade tänkt. Därför har vi provat att samarbeta med Svenska kyrkan och vi lagade mat till en buffé hos dem, 

där några av oss också var gäster. 

 

MARKNAD 

Vi var med på marknad två gånger. När det var påskmarknad sålde vi kakor (barazik och baklava). Det var 

under tre dagar i Övedskloster. Andra gången var det Mikaeli marknad i Sjöbo. Den varade bara en dag. Då 

sålde vi baklava, barazik, fatayer, kubbeh vegan och kubbeh zatar i ett stort gult tält som vi köpt in. Det kom 

många människor till marknaden och ganska många köpte våra produkter. Eftersom tre dagars marknad 

inte var lönsamt provade vi på endagsmarknad i stället. 

 

MATLAGNINGSKURS 

Vi hade flera matlagningskurser under året. Den 22 mars hade vi kurs i Färssingaskola för personal på en 

avdelning på kommunen. Vi var fyra lärare och åtta elever som lagade fyra olika maträtter och en efterrätt. 

Den 12 maj och 24 maj hade vi kurstillfällen dagtid respektive kvällstid. Vid varje tillfälle var vi två lärare och 

fyra elever som lagade maträtter och en efterrätt. Efter varje kurstillfälle åt vi tillsammans med våra elever, 

det var jättetrevligt. Vi plaranede också för matlagningskurs i november vid fyra tillfällen. Men då det var 

för få anmälda fick vi skjuta på det till våren. Vi kommer marknadsföra kurserna mer. 

 

SYATELJÉ 

I syateljén har vi sytt förkläden, kökshijaber, stolsöverdrag och grytlappar samt en filt och en kudde i 

present till vår arbetskamrats nyfödda barn. Ibland på onsdagar och fredagar jobbar praktikanten Nabila 

tillsammans med Asil i syateljén och stickar mössor, vantar och grytlappar. 

 

PRAKTIKANTER 

SANNA 

Jag började praktik på Yalla Sjöbo 2017-09-27. Vi trivs med arbetskamraterna och med ledarna Anna och 

Christina. Vi har lärt oss om livsmedelshygien av två lärare och vi fick betyg av dem. 

Jag har också hjälpt personal i köket med mat och lärt mig svenska namn på alla redskap. Vi samarbetar bra 

i köket. I oktober var vi på marknad i Sjöbo. Vi sålde fatayer ost, fatayer paprika, kubbe och sötsaker 

baklawa, dadelkakor och barazik. Det var bara en dag. Vi hade trevligt på marknaden och hade kontakt med 

kunder. Vi har lagat mat till Svenska kyrkan och levererade maten och vi stannade där några timmar och åt 

med dem. En kväll åkte vi till Torna Hällestad där det var en fest med arabisk musik. Vi hade trevligt med 

dem. Vi har gjort ett besök i Tomelilla där vi presenterade Yalla Sjöbo. Innan jullovet hade vi två kalas, ett 

för Itaf och ett för Anna.  
 

MAGDA 

Första dagen på praktiken träffade jag Anna och Christina. De lärde mig vad vi ska göra i köket och hur ska 

vi göra. Vi har fått livsmedelshygienutbildning av två lärare som kom från Stockholm. Varje gång vi kommer 

till Yalla Sjöbo lagar vi nya typer av maträtter. Vi sålde mat som vi har lagat på Sjöbos Mikaeli marknad. I 

köket hjälpte vi varandra att laga god mat. Jag lagade olivsallad, baklawa, kubbeh och mera saker. 
 

NABILA 

Jag började min praktik på Yalla Sjöbo 2017-09-27. Jag trivs bra med praktiken och ledarna. I köket arbetar 

alla i gruppen och hjälper till. I oktober var det Mikaeli marknad och vi sålde sötsaker, fatayer ost och 

fatayer paprika. Det var bara en dag och vi hade trevligt på marknaden och kontakt med många människor. 

Jag har också jobbat i syateljé och stickat vantar, mössor och virkade blommar. 

 

 

/ Yalla Sjöbos föreningsstyrelse 2018-02-28 


