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Lantmännens krispaket hösten 2018.

Plastinsamling mån 15/10 i Mäsinge

Bjäre Lantmän har tagit del av höstens krispaket från
Lantmännen, som är baserad på Bjäre Lantmäns
inköp perioden 1/1 – 31/8 2018. Denna summa
fördelar vi ut till medlem på de inköp som gjorts hos
Bjäre Kvarn samma period. Summan från LM
avseende spannmål, fördelas ut procentuellt ut på
värdet av den volym spannmål som lämnats under
perioden (ej lego). Kreditfaktura kommer att skickas
ut separat till medlem skiftet okt/nov 2018.

Mellan kl 9-15 är det plastinsamling i Mäsinge.
Säckar från potatisutsäde tas inte emot på SvepReturs
insamlingsplatser på grund av att leverantörerna inte
är anslutna till SvepReturs återvinningssystem. Läs
mer på www.svepretur.se

Vårutsäde och vall
Nu vet vi att EU inte ger någon dispens för utsäde i
dagsläget. Det innebär begränsade volymer av de
mest gångbara sorterna.
Vi rekommenderar att ni redan NU ser över behovet
av utsäde (även vall) inför vårbruket. Det kan bli en
mycket speciell säsong.

Potatisutsäde
Vi kommer att kunna erbjuda flera sorter från Agrico
bl.a Arielle, Rocket, Anouk, Gala, Twister, Erika
(Holland) och Rivera (Holland) – samtliga är svenskt
utsäde. EKO utsäde Carolus finns att tillgå samt
storsäljare Solist (Tyskland). Från HZPC erbjuder vi
Carrera, Colomba och Jessica, Primabelle, Annabelle
m.fl. Prissättning och leveransperiod är ännu inte
fastställda.
Kontakta Linus 366209 eller Arne 366208.

Det går bra att redan nu delge oss önskad sort och
volymbehov, så arbetar vi ifrån det. Vi kan inte dock
INTE garantera sort, volym eller pris i dagsläget.
Oberoende av, så kontaktar vi Er löpande när vi har
fått korten på bordet.

Pumpor och Vitkål – 200 kg oktabin
Standard oktabin och PE 200 kg finns i större volym
på lager i Mäsinge. Trähalvpall finns som lagervara i
Mäsinge.

Mvh Arne,

Frukostbjudning i butiken i Grevie
Torsdagen den 25/10 kl. 7-9

Linus och Linnea nyblivna föräldrar.

Vi bjuder på frallor & kaffe.
Vi lämnar 10% rabatt på ordinariepriser på hela vårt
sortiment utom gödning, utsäde, växtskydd,
emballage & diesel endast mellan kl. 7-9! Gäller
lagerförda varor och ej redan nedsatta produkter.
Anmäl gärna er intresse till michael@bjarekvarn.se
eller 0431-366201 (så inte frallorna tar slut)
Anmälan är INTE bindande!
Välkomna!

Vår medarbetare Linus Elvertsson blev pappa till en
liten flicka tisdagen 2 oktober. Vi önskar ett varmt
lycka till! Alla vi på Bjäre.

BJÄRE KVARN – Annonstavla
GÅS TILL MÅRTEN
Lillaryds gåsfarm – kvällar och helger!
Gåsen levereras frusen och färdig för grytan.
0431-36 05 29, 072-546 30 81
Axel.williamsson@lillaryd.se
Välkomna!
•

Utarrenderas 8 ha Faritslöv 7:7. Tillträde
1 januari 2019. EU stöd sökes av
arrendatorn. Anbud önskas före 16
november 2018.
Lennart Wallin 0431-366 119. Dagshögsv
61, 269 95 Båstad.

•

Önskar köpa utsädespotatis 2019. Swift,
Solist eller Magda. Cirka 4 ton.
Ingvar Karlsson 0431-361 947,
070 768 8324.

•

Gräs på rot, cirka 8 tnt. Karl-Axel Larsson,
0705 381 932.

•

Åkermark för odling av kål önskas
arrenderas. Stefan Olsson 070-917 06 66.

Skrot och batteri-insamling i Västra Karups
bygdegårds regi
Plats: Bjäre Kvarn i Mäsinge
När: Lördagen 10/11 kl 9-14.
Metallskrot och batterier mottages.
Vid frågor el ev. lämning av stora maskiner ring 1
vecka innan till Leif Jeppsson 070 228 25 15

