Projektbeskrivelse Staarup Haandbryg

Ideen med dette projekt er gennem udvidelse af lagerlokale, at skabe rammerne for øget omsætning og
kunne skabe flere stedbundne førevarer. Staarup Haandbryg fremstille p.t. specialøl til spisesteder og
specialbutikker. 95% af omsætningen ligger i en radius af 1 times kørsel fra bryggeriet. Bryggeriet har
eksisteret siden 2010 og startede desuden op i november 2014 med fremstilling af drikkeklar saft på flaske.
Denne produktgruppe sælges fortrinsvis til cafeer og restauranter. Bryggeriet har 6 forskellige øltyper i
standartsortimentet samt 5 safttyper. Lagerområdet kan ikke rumme mere end dette varesortiment med
nuværende lagerareal. Ved en udvidelse af lagerarealet opstår flere fordele. For det første vil det give
mulighed for at udvikle og lagerføre flere varianter både i øl- og saft. Dels vil en udvidelse skabe
muligheden for at tilpasse eksisterende bryggerilokaler, så der fremover kan brygges, tappes og etiketteres
øl og saft på samme tidspunkt. Derved kan der oprettes flere arbejdspladser i virksomheden stadig med
fokus på den enkelte medarbejders behov for flexibilitet på jobbet. Vores nuværende flexjobansatte er
autist med de fordele og udfordringer det giver. De arbejdsopgaver og flexibilitet virksomheden kan tilbyde
hænger godt sammen med vores flexjobansattes behov. Denne fordel vil vi gerne kunne tilbyde flere
medborgere med samme fordele og udfordringer. Uden en udvidelse af lagerareal vil dette tilbud være en
større udfordring for virksomheden, uden samme sikkerhed for øget omsætning.
Udvidelse af lagerbygning og omforandring af nuværende lokaler, vil bevirke at der kan brygges, tappes og
etiketteres øl/saft samtidig. Derved kan flere beskæftiges i bryggeriet. P.t. er der ansat 1 medarbejder i
flexjobordning ud over 0,2 medabejder ansat med bogholderifunktion og ansvarlig for saftproduktion. Ved
en udvidelse vil der udover disse kunne ansættes 1 medarbejder i flexjobordning samt udvide ansættelse af
bogholderifunktion og saftproduktion. Projektets vil dermed give være øget beskæftigelse i landdistrikter
og samtidig p.g.a. bedre udnyttelse af bygningerne, give større mulighed for på bedre måde at tilbyde
herboende kunder/gæster og turister mulighed for rundvisning, åbent bryggeri og ølsmagninger. Ved
udvidelse af lagerområdet vil der også være mulighed for at skabe nye lokale produkter i form af øl- og
safttyper som virksomheden p.t. ikke har lagerareal til at kunne lagerføre

