ROSLAGS-ÄGG AB
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från
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till
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Färskare ägg
med kortare
transporter
Roslags-ägg är ett familjeföretag i genuin Roslagsmiljö,
med många års erfarenhet av
äggproduktion. Genom att välja
ägg från oss får du färskare ägg med kortare transportsträckor. Nästintill alla ägg
du köper från oss kommer från
gårdar i närområdet. Tillsammans bidrar vi till en levande landsbygd i Roslagen.
Tack vare de korta transporterna gör vi också stora
miljövinster.

Vi gör det lättare att vara företagare

Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med oss som partner kan du lägga ner
mer tid på det du kan bäst. Du kan få hjälp med en totallösning eller de delar du har behov av.
Juridik - Familjen, företaget, fastigheten
Ekonomi - Bokföring, skatt deklaration m.m.
Kontakta oss, vi finns i närheten!
Östhammar 0173-18250
www.lrfkonsult.se

Affärsrådgivning - Utveckla ditt företag
Fastighetsförmedling - Jord och skog

Skräddarsydda
leveranser

I vårt eget packeri packar vi äggen på
det sätt som du vill ha dem. Mindre kartonger eller stora pappcontainrar – det är
du som bestämmer. Vi värnar om våra kunder och
bygger vår verksamhet på förtroende och personlig kontakt. Sedan starten för 40 år sedan har fyra
generationer i familjen Nyström varit delaktiga i
utvecklingen. Några av våra kunder har också varit
med hela vägen!

Direkt till kund

Roslags-ägg levererar direkt till kund med tre egna
lastbilar. ICA-butiker, Coop, Hemköp, restauranger och
storkök ingår i vår kundkrets. Tack vare vår lokala
förankring är äggen alltid färska när de når dig som
kund och självklart spårbara. Flera av våra producenter levererar bara till oss.

Fina utnämningar

Produkter för
alla behov!
Vårt foderkoncept är unikt och vi bedriver forskning och
egen utveckling för att ta fram produkter och helhetslösningar som matchar djurens och gårdens behov.

Bra val från Lantmännen

0771-111 222, www.lantmannenlantbruk.se

J093

År 2010 utsågs Roslags-ägg till Årets Företagare i Östhammars kommun. ”Ett stabilt familjeföretag med god lönsamhet och en hög
tillväxt” stod det bland annat i motiveringen. En av våra producenter vann
dessutom ett prestigefyllt blindtest, då tidningen Gourmet
utsåg det godaste äg�get 2009.

Välkommen
att kontakta
oss!
ROSLAGS-ÄGG AB
Söderby 63
742 93 Östhammar

www.roslagsagg.se
info@roslagsagg.se
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Tel 0173-13369
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Telefon: 0173-13369
Mobil: 070-3194014

