Där du är,
när du behöver

Farmartjänst
– allt på ett bräde
Det som idag är Farmartjänst började redan i slutet av 1980-talet. Ursprungligen var det ett
samarbete mellan mindre lantbruksföretag som kände att de tillsammans kunde uträtta andra uppdrag,
utöver själva lantbruket. Idag är vi en rikstäckande organisation med ett brett utbud av tjänster och
kompetenser.
Under dess år har vi samlat 80 medlemsföretag över hela landet. Det är allt från mindre entreprenörer
till medelstora företag som expanderat under åren. Tillsammans kan vi erbjuda helhetslösningar inom
bland annat entreprenad, trädgårdsskötsel, snickeri och bemanning, och som kund får du en ansvarig
kontakt som finns lokalt på din ort. Farmartjänst är en rikstäckande leverantör, men med det lilla
företagets flexibilitet och unika lokalkännedom.
Vem som helst kan anlita ett Farmartjänstföretag – privatpersoner, företag och kommuner. Inget
uppdrag är för litet och inget är heller för stort eller avancerat. För oss är bredden vår främsta styrka,
och det stora nätverket av ”kollegor” vår främsta resurs.

Farmartjänst – vi finns där du finns, när du behöver oss.
• Rikstäckande organisation: Ett unikt kontaktnät.
• Trygghet: ISO-certifierade, korta ledtider.
• Helhetslösningar: Ett samtal och vi tar fram en lösning för dig.
• Specialistkompetens: Kunniga och självgående entreprenörer.
• Alltid nära dig: på vår hemsida hittar du info om ditt närmaste Farmartjänstföretag.

Farmartjänstföretagens
Riksförening
info@farmartjanst.se
www.farmartjanst.se
Scanna QR-koden och
hitta ditt närmaste
Farmartjänstföretag:
www.farmartjanst.se/kontakt/

Norrmejerier omsätter cirka 1,9 miljarder
per år. Varje krona som sparas in på ett
förmånligt inköp kan göra nytta någon
annanstans i verksamheten och framförallt
bidra till bättre lönsamhet för ägarna, de
norrländska mjölkbönderna.
»Tack vare att LRF Samköp kan ge oss
samm a volymfördelar som ett större
företag, kan vi tjäna in stora belopp«
säger Hans-Göran

»Vi har svårt att

få så bra villkor
på egen hand! «

Hans-Göran Lundmark, Norrmejerier

Lundmark. »Det är
klart att de kan få
ett helt annat pris
hos ett bilföretag
när de förhandlar
om en uppskattad
volym om 200 bilar
än jag själv som
kanske bara ska
köpa ett fåtal.«

Färdigförhandlade
avtal för Sveriges
gröna näringsliv
Det är enkelt och kost
nadsfritt att handla
billigare på våra avtal.
Allt du behöver göra
är att fylla i formuläret
på lrfsamkop.se så
återkommer vi till dig!

Välkommen till en
stabil bygghandel.
Men även om ett stort sortiment är viktigt är det bara en liten del av allt vi kan erbjuda dig. Vi har
också en mängd tjänster som kan effektivisera din arbetsdag och göra ditt jobb enklare. Genom att
vara en stabil byggpartner och göra vårt jobb så bra som möjligt hjälper vi dig och ditt företag att
göra er vardag lite skönare, var än du befinner dig i vårt avlånga land.
Välkommen till Beijer Byggmaterial!

BEIJER BYGGMATERIAL
Tel: 075 241 1000
beijerbygg.se
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Hos oss hittar du marknadens bredaste sortiment av trä- och byggvaror. Här hittar du också allt
inom verktyg, maskiner, golv, kök, bad, fönster, färg, kakel och klinker. Helt enkelt allt du kan tänkas
behöva samlat på ett ställe – oavsett om du bygger en friggebod eller ett helt kvarter.

