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Distrikt Kronoberg

Välkommen till Fältdag på Borgeby!
Följ med oss i distriktsstyrelsen till en intressant dag 

på Borgeby torsdagen den 30 juni.

I resan, som är vår årliga resa, ingår bussresa, förmiddagsfika,
inträde till utställningen samt middag på Hovdala slott. Med på bussen är 
också representanter från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin.

På hemvägen stannar vi på Hovdala slott, där vi äter en god 3-rätters
middag. Läs mer på deras hemsida: http://www.hovdala.se/

Avresa från Växjö kl 07.00. Påstigningsplatser meddelas de som
anmält sig innan resan. Kostnad 500 kr/person (inkl moms). 
Bindande anmälan - Anmäl dig senast den 20 juni!

På grund av begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller!

För anmälan och info ring: Gunilla 070-692 20 81, Markus 070-240 92 87 
eller Ulrik 070-230 02 35

Varmt välkommen!
Distriktsstyrelsen Kronoberg

Ordförande har ordet
”Lite regn vore inte fel”. Det är knappt 
man    vågar säga så innan vallskörden är 
bärgad. Men de som bor i öster håller nog 
tummarna för att det ska börja regna. Det är 
ju väldigt allvarligt med så låga grundvatten-
nivåer som det är nu. Vi startar vår vallskörd 
inom någon dag. Och de lovar ju skapligt 
väder för det. Vi får hoppas att den går lika 
bra som vårbruket gick. Det blev ju fantas-
tiskt väder bara det släppte. 

Vi har nu blivit det nya Kronobergsdistriktet och det känns 
riktigt bra och längst bak i bladet finns det kontaktup-
pgifter till oss i styrelsen. Stämmorna har vi lagt bakom 
oss och det man minns mest är Lantmännens fantastiska 
vinst, 1,2 miljard! Det har gjort att vi fått en rekordhög 
utdelning. Det verkar även som att Lantbruk är med på 
banan och har riktigt konkurrenskraftiga priser!  
Med förhoppning om en bra vallskörd och att det börjar 
regna i öster.

Thomas Magnusson



B  I  SVERIGE  |  PORTO BETALTReturadress: 
Lantmännen
Celeste Salomonsson
205 03 MALMÖ

Fältvandring och diskussion runt vårsäd, höstsäd och vall. Medverkan av Mattias Andersson, säljare växtodling på 
Lantmännen samt Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet.

Välkommen på växtodlingskvällar

Tisdagen den 5 juli kl 18.30
Inbjudan!

Gert-Åke och Johan  Stensson, Hunna, Grimslöv

Torsdagen den  4 augusti kl 18.30

Vi bjuder på grillat!

Varmt välkommen!

Anders Karlsson, Össlöv Karsagård 2, Ljungby
Fältvandring och diskussion runt vårsäd, höstsäd, majs samt vall. Medverkan av Sofia Johansson, säljare växtodling på Lant-
männen samt Magnus Karlsson, specialist på frö- och vallodling, Lantmännen samt Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet.

lantmannen.com/kronoberg

Stefan Andersson, Moshult 
070-5335412
stefanmoshult@hotmail.com

Magnus Carlman, Orraryd
070-3520622 
magnus.carlman@vxa.se

Ulrik Johansson, Stenslanda
070-2300235
golensgard@telia.com

Gunilla Stenemo, Skallerlid
070-6922081
gunilla.stenemo@skallerlid.se

Thomas Magnusson, Torsåsby
070-5954137
thomas.magnusson@alvesta.nu

Markus Karlsson, Sommarsäte
070-2409287
lindrothsgard1@yahoo.se

Anders Karlsson, Össlöv Karsagård
070-5233035
karsagard@hotmail.com

Joakim Nilsson, Flattinge
070-5811852
jockeflattinge@telia.com

Växjö 


