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GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video

Kundnära, kvalitet
och kompetens
Vallberga Lantmän är bygdens företag, en fullservicepartner som finns nära dig mitt i södra Hallands vackra
jordbrukslandskap. Men våra medlemmar finns inte bara i närområdet, utan också i Skåne, Småland och
Västergötland. Att allt fler ser värdet av att samarbeta med oss gör oss självklart både glada och stolta.
På Vallberga Lantmän står våra ledord i centrum: kundnära, kvalitet och kompetens.

Kundnära
Vårt geografiska läge gör att vi finns nära våra medlemmar. Vi kan deras verksamhet och kan hjälpa till med
allt de behöver, från att köpa foder och förnödenheter till rådgivning. Dessutom är det enkelt och smidigt att
komma i kontakt med oss, vi är alltid lättillgängliga.

Kvalitet
På Vallberga Lantmän har vi ett stort kvalitetsfokus inom allt
som vi erbjuder. Vårt foder är av toppklass, vårt sortiment
består av kvalitetsvaror och självklart ser vi också till att leveranserna håller samma höga nivå.

Kompetens
Hos vår personal finns lång erfarenhet och gedigen kompetens. Självklart bygger vi ständigt på vår kunskapsbank och
håller oss uppdaterade om det allra senaste. Det gör att våra
medlemmar kan få den rådgivning de behöver för att lyckas
med sitt lantbruk.

Vallberga

Hellsten´s i Laholm
Jonas
Tel: 0708-24 96 82
E-mail: hellstens@telia.com

VI UTFÖR:
• Sådd med Rapid 4m •
• Sprutning 24 m
•

Div. jordbearbetning
Transporter
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VI HAR SYSTEM FÖR
SEPARATIONSFRI TÖMNING
För mer info, besök oss på www.mafa.se
Tel. 0431-44 52 60 • info@mafa.se

Vallberga Lantmän
– utveckling genom långsiktighet
På Vallberga Lantmän drivs vi av att hela tiden utvecklas. Att alltid vara snäppet vassare än alla andra är något
som vi verkligen brinner för. Det har gjort att vi under de senaste åren vuxit väldigt mycket. Vi erbjuder våra
kunder en riktigt hög service, byggd på förtroende. Just att skapa förtroende är det viktigaste för oss som en
ekonomisk förening. Vi jagar inte snabba vinster och tummar aldrig på kvaliteten. Långsiktighet är ett ledord för
oss och det vet vi att våra kunder uppskattar.
Grunden till vår framgångssaga är också vår fantastiska organisation. På Vallberga Lantmän jobbar människor
med en gedigen erfarenhet av lantbruksbranschen. Många har arbetat hos oss i många år och har en sann passion för sitt yrke. Fastän vi expanderat rejält har vi kvar den personliga kontakten med våra kunder, den kommer
alltid att vara en del av vårt DNA. Går det bra för våra kunder går det också bra för oss, det har alltid varit vår
filosofi.
Vallberga Lantmän är idag ett effektivt medlemsägt företag som förser dig som kund med allt du behöver för
att bedriva ett modernt lantbruk.

Joakim Bronelius, ordförande, Vallberga Lantmän

Farm Heat Glödlampa

Äppelvingar 5%

Vilofer Iron Liquid

ViloPiglet Protect

Vilofer Iron Paste

Vi önskar Vallberga
Lantmän lycka till med
deras nya webbshop.
www.vallbergalantman.se

Farm-Flex Bandage

Jodsprit

NJP Herbal Mint

Mjölkningshandduk

Crystalyx Cattle High Mag

Bästa hälsningar

Viva Spensalva

LiqVita Flytande Vitaminer

Walberga_Lantman.indd 1

Solvita Torra Vitaminer

Vilolyt Elektrolyt

Vilolyt Elektrolyt Tabs

16-01-2019 09:37:10

6|7

Vi vill alltid bli ännu bättre!
Sedan Vallberga Lantmän bildades 1904, då som en inköpsförening i mycket blygsam skala, har vi haft en fantastisk utveckling.
2018 passerade vi 500 miljoner kronor i omsättning, att jämföra med startårets 14 540 kronor. Antalet medlemmar har vuxit
från ursprungligen 36 till dagens cirka 1 000.
Ständig expansion i form av utvidgningar och utbyggnader har löpt som en röd tråd genom föreningens historia, vilket vittnar
om vår betydelse för lantbruksnäringen i södra Halland. Under alla år från 1905 fram till millennieskiftet ingick föreningen i
Lantmännens organisation. Numera är Vallberga Lantmän en fristående aktör och expansionen fortsätter, vad gäller både omsättning och produktionsvolymer.

1976

1904
Det första magasinet uppförs med
hjälp av ett kreditivlån hos Hallands Enskilda Bank i Laholm.

Butiksanläggningen invigs, detta
innebär ett lyft för föreningen och
samhället som nu får tillgång till
en välsorterad järnhandel.

1943
Efter det magra 30-talet, då
föreningen faktiskt varit nära
likvidation, uppnår omsättningen
2,5 miljoner kronor. Nu beslutar
en enhällig styrelse att bygga en
för tiden storartad anläggning,
bestående av ett nytt stort magasin med spannmålssilor och tork.
Detta projekt inleder en era av
stora byggnadsengagemang i takt
med att föreningens omsättning
fördubblas på några år.

1904
14 540

1914
225 600

1924
544 700

1934
614 000

1944
3 297 900

1954
9 137 800

1964
19 694 000

1974
40 378 000

OMSÄTTNING

For a healthy,
sustainable and
profitable start
www.nutrifeed.com

2018
Utbyggnad av 6 st nya
spannmålssilor med 18 000
tons lagrings-kapacitet i
Hov. Vi vinner Laholms
Kommuns miljöpris för minskat koldioxidutsläppet med
100 % genom att använda
biogas för tillverkning av
foder. Föreningen passerar
1000 antal i medlemmar.

2007
En ny foderfabrik står
färdig, en av de modernaste i Europa, med
den senaste tekniken.
Investeringen uppgår
till 85 miljoner kronor.

1994
Den strategiskt viktiga investeringen i en pelleteringsanläggning visar mycket gott resultat,
foderförsäljningen ökar lavinartat.
Under fem år kommer den att
nästan fördubblas.

2012

1987
Vallberga fusionerar med Laholm
och resultatet blir en förening
med sin bas i Vallberga.

1984
115 106 000

2001
Vallberga Lantmän lämnar Lantmännen och blir
en självständig aktör.

1994
148 363 000

Utbyggnad av ytterligare
10 000 ton lagringsoch torkkapacitet.

2004
170 167 000

2014
447 562 000

2018
560 688 000

Grovfoderanalyser för ökad
lönsamhet och friskare djur!
Din analyspartner hela året
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Foderfabriken
– hjärtat i verksamheten
2007 invigdes vår nya foderfabrik i Hov, där vi har kapacitet att producera 135 000 årston foder. Framförallt är
det foder till nöt och gris, men i begränsad omfattning tillverkar vi även fjäderfäfoder. Foderstrukturerna som du
kan välja mellan är 5 mm-pellets, 3 mm-pellets, krossad pellets, ren krossad spannmål, müsli och rent mjölfoder. För att säkerställa hygienen är allt foder värmebehandlat. Fodret finns att köpa i bulk, småsäck och storsäck.
Småsäck och storsäck hittar du i vår butik.
På Vallberga Lantmän kan vi även erbjuda gårdsspecifika blandningar. Det innebär att vi, tillsammans med
lantbrukaren och en eventuell foderrådgivare, tar fram en specialanpassad foderblandning. Syftet är att fylla
djurens alla näringsbehov, så att inte kalk, mineraler eller annat behöver tillsättas. En komplett blandning är ett
prisvärt alternativ, samtidigt som lantbrukarens arbetsbelastning minskar.

Krosspellets

Pellets

Mjöl

Müsli

Pergus Bygg AB har funnits sedan 1987 och vi är ett brett
byggföretag om utför allt ifrån industri och lantbruksbyggnader
till nyckelfärdiga villor m.m.
Vi har även specialistkompetens inom betongarbeten.
Vår målsättning är långvariga affärsrelationer och därför är
kvalitet samt ordning och reda extra viktigt och kunden kan alltid
lita på oss.
Tveka inta att ta kontakt med oss!
info@pergusbyggab.se
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0430-260 92
Nisse

info@svenssonsakeri.com
Patrik Rickard

God smak, hög kvalitet och nöjda kunder

LahoLm
EntrEprEnörEn som kan myckEt inom dEt mEsta

Vallberga Gatukök & Kiosk AB
Sibylla: 0430 - 232 16

Boden: 0430 - 230 63

Tel 0430- 331 90
ft-laholm@telia.com
www.farmartjanst.se/laholm

Din leverantör av
utsäde & fröer!
Andreas: 0703-94 74 32 • Håkan: 0705-21 32 80
ahalantbrukstjanst@outlook.com
www.facebook.com/ahalantbruk

Bäst på allt som gror!
Förslag till Järrestad Lantmannaförening.indd 1

Where Others See Products

WE SEE SOLUTIONS

När du köper Tama+ produkter, får du en komplett
lösning - produkt, support och mycket mer...

Tama - Vi är mer än bara produkter...
vi är lösningar

2018-04-18 14:27:32

Bulkbilar med precisa leveranser
På Vallberga Lantmän har vi tre egna bulkbilar, som går i tvåskift. Vi samarbetar också med två lokala åkerier,
som känner både oss och våra kunder mycket väl, när det gäller fodertransporter.
Att få hem sitt foder till gården är mycket smidigt. Du kan beställa fodret i vår app på måndagen, några dagar
senare kommer leveransen. En mycket uppskattad service är att du kan få en SMS-avisering när foderbilen lämnar oss. I meddelandet står vilket foder du beställt, hur många kilo och till vilken silo fodret ska. Du får också ett
telefonnummer till chauffören, så att ni kan ha direktkontakt. Särskilt under vintertid är detta extra värdefullt.
En annan finess är att vi skriver batchnumret på din faktura, för enkel uppföljning.

Skaffa vårt
företagskort,
du också!
Din lokala leverantör

011-28 00 00
www.qstar.se
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En effektiv spannmålshantering med
hög kvalitet
På Vallberga Lantmän har vi två egna anläggningar, i Hov och i Vallberga, där vi tar emot spannmål från våra medlemmar och
kunder. Det går också bra att lämna spannmål på våra två externa mottagningsplattor, i Eldsberga (Ågård) och i Förslöv (Vistorp). Under skördesäsongen är mottagningskapaciteten 76 000 ton och vi är stolta över att kunna skryta med att lantbrukarna
väldigt sällan behöver köa.

Hov

En rejäl lagringskapacitet i silo

I Hov har vi två intag, med en kapacitet på 120 ton/timme
vardera. Här tar vi emot den största spannmålsmängden,
främst foderspannmål, maltkorn och åkerbönor.

I Hov har vi 16 silor, med en total lagringskapacitet på 35 000
ton. Silorna är utrustade med ett temperaturövervakningssystem, vilket säkerställer att inget går fel under lagringen.

Vallberga

Planlager

Här lämnas raps, havre och brödvete.

På anläggningen i Hov har vi en planlagerkapacitet på 17 000
ton.

Eldsberga, Ågård
Förutom spannmålsmottagning sker även torkning och lagring.
Mottagningen är endast öppen under skördesäsong.

Förslöv, Vistorp
Anläggningen i Vistorp är en ren mottagningsplatta.
Mottagningen är endast öppen under skördesäsong.

En miljövänlig torkningsprocess

Möjlighet till legolagring
Medlemmar kan välja att legolagra sin spannmål, det innebär
att man får en faktura på torkning, rensning och lagring istället
för en avräkning. Legolagret finns sedan tillgängligt för lantbrukaren att använda till sina foderinköp eller hämta ut som
hel spannmål. Vallberga Lantmän erbjuder även tradning, det
vill säga att spannmålen kan säljas vid ett senare tillfälle.

Samtliga spannmålstorkar i Hov drivs, precis som foderfabriken, med koldioxidneutral biogas. Det gör att vi utnyttjar
energin maximalt.

SPANNMÅLSKYLNING

GRANIFRIGOR™

Det mest naturliga sättet att konservera spannmål:
• Skydd mot insekter och bakterier
• Utan kemisk behandling
• Kort avskrivningstid
• Låga energikostnader
• Oberoende av omgivande väderförhållanden

Originalet sedan mer än 50 år!

FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com
AZ_VL_GRANIFRIGOR_186x55_ SWE_RZ.indd 1

Distributör: KALLAND Technology AB • info@kalland.se
31.01.19 11:41

ExPro ®

Ett kostnadseffektivt
proteinfoder
ExPro är ett proteinfodermedel med
exceptionellt hög andel by-pass protein.
Den patenterade ExPro-processen förändrar
proteinets struktur så att det går opåverkat
genom kons våm och istället tas upp i tarmen.
På så sätt förbättras proteinets utnyttjandegrad avsevärt. ExPro kan helt ersätta sojamjöl
i de allra flesta foderstater.
ExPro produceras vid AAK:s anläggning i
Karlshamn och råvaran är till allra största
delen svenskodlad raps.
Kontakta din foderleverantör eller oss direkt
för mer information.
www.aak.com

The Co-Development Company
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Enkelt och smidigt med vår app!
På Vallberga Lantmän vill vi underlätta vardagen så mycket som möjligt för våra kunder. I det här arbetet har
vår app en viktig roll. I appen kan du till exempel beställa foder dygnet runt och se ditt spannmålslagersaldo. Du
som lämnar spannmål kan också se dina invägningar och ta del av analyser av din spannmål.
Appen är mycket användarvänlig och den kundunika inloggningen gör det enkelt att logga in. Låter det här
intressant? Kontakta vårt kontor för nedladdningsinstruktioner och inloggningsuppgifter.

100% SVENSK
SPANNMÅL
www.berteqvarn.se • info@berteqvarn.se • 0346-71 52 00

KVALITETSMJÖL FRÅN SLÖINGE SEDAN 1569

Det är vi som gjort elinstallationen och står för elservicen!

www.everod-el.se
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Vi hjälper dig
att maximera din skörd
Växtodlingen utgör själva fundamentet för lantbruket, även för de bönder som i huvudsak är inriktade på
djuruppfödning eller mjölkproduktion. Därför är den växtodlingsservice vi erbjuder av största betydelse – för att
du som medlem ska få enkel tillgång till alla de växtodlingsprodukter som behövs för ett modernt jordbruk med
hög avkastning. Sortimentet är brett och täcker de allra flesta grödor, både för konventionellt och för ekologiskt
jordbruk. Vi kan även, genom att analysera vallfodret, ta fram gårdsunika vallfröblandningar. Av Vallberga Lantmän kan du också köpa diesel och eldningsolja, där vi med vår flexibilitet kan erbjuda snabba leveranser.
Dessutom kan våra medlemmar dra nytta av den omfattande kunskap och erfarenhet som finns inom
föreningen. Vi är tillgängliga genom hela produktionsprocessen – som aktiv rådgivare/konsult, även ute i
fält. Med kontinuerligt uppdaterade kunskaper kan vi fungera som ett värdefullt stöd på vägen mot optimala
odlingsresultat. Vi har etablerade samarbeten med regionens maskinstationer som bland annat utför kalkning,
sprutning, majssådd och ensilering.
Alla våra produkter, exempelvis fröer, utsäde, kalk, växtnäring och växtskyddsmedel, är av hög klass, kommer
från ledande leverantörer och säljs till konkurrenskraftiga priser.

EN SAMARBETSPARTNER ATT LITA PÅ
INFO@ALSTORP.NU

070-546 11 13

Hans 070 - 518 63 44

Bo 070 - 994 97 02

www.bondakra.se

Anton 070-466 98 53
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Gården – vårt logistikcentrum
Det är runt gården, i Vallberga, som mycket av vår verksamhet kretsar. Gården är vårt lager och hit kommer
varor, antingen för vidare transport ut till slutkunderna eller till butiken. Besöker du gården möts du av en trevlig
och kunnig personal, som tar hand om dig på bästa sätt.
Den stora vinsten med gården är samlastningseffekterna. Har du till exempel beställt gödning, och samtidigt
behöver en hammare och arbetshandskar från butiken, plockar vi med allt på samma gång.
Just logistiken är verkligen en styrka hos Vallberga Lantmän. Varje vecka kör vi den så kallade rundan, med
leveranser direkt från leverantören till slutkunden. Det vinner både plånboken och miljön på!

Cleaning, grading, aspiration at its best.
With our high-performance cleaning technologies
we not only ensure consistent cleaning results,
optimal product quality and thereby greater profit
margins but also prevent formation of diseases.

Innovations for a better world.

Kompletta
torkanläggningar!
HELHETSLÖSNINGAR MED TORNUMKVALITET – FRÅN
PROJEKTERING TILL NYCKELFÄRDIG ANLÄGGNING!

LÖSNINGAR
FÖR VÄRLDENS
VIKTIGASTE
BRANSCH

WWW.TORNUM.SE
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Butik med ett komplett
lantbrukssortiment
Under åren som gått har vi byggt på oss massor med erfarenhet, samtidigt som vi lärt känna lantbrukarna i
närområdet. Vi känner våra kunder och de känner oss, det är precis så som vi på Vallberga Lantmän vill att våra
kundrelationer ska se ut.
I ljusa och rymliga lokaler, på 1 500 kvadratmeter, erbjuder vi ett kvalitetssortiment som täcker våra lantbrukskunders behov. I butiken finns allt från foder och djurtillbehör till skyddsutrustning och verktyg. Skulle du sakna
något är det bara att fråga vår kunniga och serviceinriktade personal. Vi bestämmer själva över vårt sortiment
och kan självklart beställa hem det du behöver.
Våra produkter är inte bara av högsta kvalitet, utan också prisvärda. Genom att Vallberga Lantmän är med i LSAB,
där flera lantmannaföreningar samverkar i sina inköp, kan vi hålla konkurrenskraftiga priser.

Hållbara och nära transporter – trygghet i varje uppdrag

HNT Schakt & Transport AB
Älvdalsgatan 1
262 73 Ängelholm

Växel: 0431-44 68 30
E-post: info@hnt.se
www.hnt.se

Ensileringsmedel
för lyckad
foderkonservering

Konsil Scandinavia AB
www.konsil.net | 0709-531 400
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Allt för dig som gillar att fixa!
I vår butik ryms också massor av produkter för dig som gillar att göra det själv. Kanske bor du i villa och har
en trädgård att sköta om, vi har allt för din gräsmatta. Har du en gräsklippare eller motorsåg som är i behov av
service kan du till och med lämna in dem hos oss, så servar vi dem i vår egen verkstad.
Är det dags att måla om fritidshuset? På vår färgavdelning finns ett brett sortiment av inomhus- och
utomhusfärg. Vi hjälper dig att hitta rätt produkt för rätt ändamål.
Vi har också grejerna för dig som har husdjur, plus en massa annat. Vår butik är en lanthandel ”deluxe”!

ALLT INOM INDUSTRIELL MÄRKNING,
KONTROLL & SYSTEMLÖSNINGAR

www.logimark.se info@logimark.se

SKYDDA.SE
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DLA –
stark internationell aktör
Tack vare vårt medlemskap i DLA Agro – en nordisk inköpsorganisation som verkar på den
globala marknaden – kan vi dra nytta av skalfördelar och därmed få fördelaktiga inköpsvillkor.
Vallberga Lantmän gör genom DLA inköp av bland annat mineralgödsel, växtskyddsmedel och
foderråvaror.

Goda inköpsvillkor
Vallberga Lantmän anslöt sig 2005 till DLA, som sedan dess har stärkt sin marknadsposition
och närvaro i norra Europa. Detta borgar fortsättningsvis för goda inköpsvillkor och därmed
bra lönsamhet för dig som medlem. DLA Agros mål är att med säkra leveranser förse sina
medlemmar och partners med prisvärda kvalitetsprodukter och därmed stärka deras konkurrenskraft. Inom DLA Agro samordnas inköp och handel för bästa villkor åt ett stort antal
lantbruksföretag och föreningar i hela Norden och de baltiska länderna.

DLA Agro är det starka Nordiska
Lantbrukssamarbetet
Genom att utnyttja DLA Agros samlade inköpskraft kan våra medlemsföretag året
runt erbjuda Sveriges lantbrukare ett kostnadseffektivt internationellt produktsortiment av högsta kvalité och som är anpassat till svenska förhållanden.
DLA Agro är en aktör som säkrar att konkurrenskraften för Sveriges lantbrukare
även finns kvar i morgon.

TRYGG LEVERANTÖR AV DIESEL & OLJA

Svenska Oljebolaget AB • Storgatan 35, Anderstorp • svenskaoljebolaget.se
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Vi är redo för framtiden
Under de senaste åren har Vallberga Lantmän gjort stora investeringar, som fallit mycket väl ut och som ökat
vår konkurrenskraft rejält. Under den närmaste framtiden kommer vi därför fokusera på att trimma och
förbättra verksamheten. Det kan handla om allt från logistiska omflyttningar till att se till att vår personal har
den allra senaste utbildningen. Uttrycket ”man ska helst vara minst lika bra som man säger att man är” passar
vår verksamhet bra, vi vill alltid vara strået vassare än våra konkurrenter.
I framtiden tror vi också att storleksrationaliseringarna inom lantbruket kommer att fortsätta. Det innebär såväl
större kunder som större affärer, där kraven på vår kompetens kommer att vara ännu högre. Den utmaningen
gillar vi och vi tar oss an framtiden med glädje!

INVESTERA I DIN BÖRDIGHET
FÅ UT 100% AV DINA INSATSER

Vi har kalk för alla behov - mjöl, kross, magnesiumkalk och strukturkalk.
Kontakta din växtodlingssäljare och fråga mer om våra produkter.

www.nordkalk.se

Vallberga Lantmän Ek För
Lantmannaplan 5
312 50 Vallberga
Telefon, växel/kontor
0430-162 00
Butik
0430-162 10
Foderorder
0430-162 21
E-post
info@vallberga.nu
Hemsida
www.vallbergalantman.se

SVENSKTILLVERKAD
KVALITETSPELLETS
FRÅN DEROME
VI UTVECKLAR VÄXTSKYDD
FÖR SVENSKT LANTBRUK

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15961 • www.jssverige.se
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