Haarby Mejeri fra ca. 1945

Haarby Mejeri før nedrivningen i 2015

Haarby Mejeri
Haarby Mejeri blev oprettet som fællesmejeri i 1883, men overgik til andelsmejeri i 1887.
Det var i drift frem til 1952, hvor en ny bygning, bygget mellem det gamle mejeri og
skolevej, tog over. Det gamle mejeri blev stående og brugt til anden formål.
Men i 1977 måtte det gamle mejeri vige pladsen for Haarby svømmehal.
Mejeribestyrer Niels Ullerup blev ansat i 1952 og havde ledelsen ind til 1967, hvor
andelsmejeriet stoppede driften. I 1964 gik Haarby Mejeri i samarbejde med 20 andre
fynske mejerier og startede ”Fyns Mejeriselskab”. Derefter skulle der kun produceres ost i
Haarby, men i meget større mængder.
1. august 1967 kom der besked fra Haarby Kommune om, at der p.g.a. den store
osteproduktion skulle betales kr. 200.000 til udvidelse af rensningsanlægget.
Mejeriselskabet tog omgående konsekvensen og lukkede mejeriet!
1969 købte fabrikant, filminstruktør, restaurationsejer og godsejer Svend Grønlykke Haarby
mejeri og grundlagde Løgismose Mejeri.
Svend Grønlykke skulle også bruge en mejerist, og fik Niels Ullerup tilbage til Løgismose
Mejeri. Niels Ullerup skulle starte rygeostproduktionen. Derefter blev han også direktør for
Løgismose Vinimport, som også havde til huse i mejeriet. Der kom også andre forskellige
oste til, samt østersproduktion.
Grønlykke ville også have Ullerup til at starte chokoladeproduktion, men da sagde han nej.
Niels Ullerup stoppede 1. januar 1987 efter ca. 50 år i mejeribranchen.
Summerbird chokoladen blev også startet op i mejeriet og blev en stor salgssucces.
I 2001 blev pladsen i Haarby for trang, og Summerbird flyttet til Assens. Den øvrige
produktion er flyttet til mejeriet i Allested.
Mejeriet i Haarby blev derefter overtaget af Kirkeby Mejeri og til senere af Mammen
Mejeri. I 2015 købte Haarby-Hallerne mejeriet. Det blev revet ned i løbet af sommeren
2015 for at gøre plads til parkeringspladser i forbindelse med en forventet udvidelse af
Haarby-Hallerne.
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