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Ordförande har ordet
Välkommen på Höstmöte och hockey!

Inbjudan!
Ons den 16 november kl.15.00
På Ljungby Arena, Fritidsvägen 5, Ljungby  

För mer info: www.troja-ljungby.com/ljungby-arena/

Program:  

15.00 Fika och mingel

15.30 Lantmännen Lantbruk lägger i nästa växel!  

 Peter Annas, Chef för utsäde och handelsvaror 

16.30 Säljarna på Lantmännen Lantbruk och Maskin  

 presenterar senaste nytt

17.30 Middagsbuffé. Puben är öppen.

19.00 börjar matchen mellan Troja Ljungby och Nybro

Anmäl dig senast 10 november till Lantmännens kundtjänst 0771-111 222, 
eller via e-post till: cathrine.hannell@lantmannen.com alt. via SMS till 070-8373548
alt. via länk till anmälningsformulär: http://bit.ly/2f0kolw

Varmt välkommen!
Distriktsstyrelsen i Kronoberg



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

lantmannen.com/kronoberg

Välkommen på kundmöte med Maskin

Onsdagen den 23 november kl 18.30
Inbjudan
Kundmöte 

Plats: Lantmännen i Växjö

Anmälan senast den 16 november till anläggningen i Växjö 

Gruppnummer reservdelar tel. 010-556 17 90

Varmt välkommen!

Ordförande har ordet                      
                                                                     
Då har det blivit höst igen och skördarna är 
avklarade. I år kan man inte klaga på skörde- 
vädret. Det har ju även varit väder för 
höstsådd, där har det största problemet varit 
att det varit så torrt att det inte velat gro.  
Hoppas att alla har fått ihop så mycket gräs 
så att det inte behövs köpas in foder. Torkan 
har ju slagit hårt i vissa delar av Sverige.  
Lantmännen är nu riktigt på gång och ser ut 
att kunna nå upp även i år till fjolårets fantas-
tiska resultat. En stor del av resultatet kommer 
från livsmedeldivisionen som går riktigt bra.
Köpet av Vaasan har redan gett resultat och 
nu har det lanserats på bred front vanliga 
knäckebröd under varumärket Finncrisp.  
De har även lanserat ett färskbröd av råg 
som lanserats under varumärket Hattings. 
Jättespännande!

Ett år har nu gått sedan vi informerade om det strategiska vägval som
gjorts för kooperationens lantbruksmaskinverksamhet. Ett vägval som
bygger på fem hörnstenar som ska ge ökad kundnytta och bidra till ökad
lönsamhet. Nu har vi tagit flera steg mot förverkligandet av den valda
strategin. 
Välkommen att ta del av budskapet som presenteras av Jonas Fröberg i
Lantmännen Maskins ledning.  

 
Vår bönpasta säljer så bra att bönorna från 
Öland har tagit slut, så nu används bönor 
från Frankrike tills den nya skörden kan 
användas.
Lantbruk har fått en ny chef med Elisabeth 
Ringdahl som är en ytterst kompetent efter-
trädare till Johan Andersson. 
Det stundar nu ett höstmöte där Peter 
Annas kommer till oss och bland annat 
kommer att berätta om vår digitala satsning 
LM² som nu växlar upp i och med att man 
startat samarbete med Dataväxt. Det ger 
oss tillgång till växtodlingsplaner, GPS- 
navigering med mera. En riktigt spännande 
framtidssatsning som lanseras under våren.
Vi syns den 16 november!

Ordförande Thomas Magnusson


