- Gröna bladet –
Mars 2021

Covid-19
Var rädda om er och respektera varandra
Känner ni er osäkra om läget eller har funderingar
så är ni välkomna att ringa, så servar vi er extra.
Vi kommer gärna ut på parkeringen med varorna, betalning löser vi med konto eller att ni swishar
pengar på parkeringen.
Öppettider
• Grevie
Måndag – fredag 9,00 – 18,00
Lördag
9,00 – 15,00
Söndag
stängt
•

Mäsinge
Måndag – Fredag 7,30-17,00
Varmt välkomna!
Valberedningsprotokoll
Tyvärr föll protokollet för valberedningen för
Bjäre Lantmän bort vid trycket av
årsredovisningen där det brukar vara med,
därför bifogar vi det nu med månadens
faktura!

Stämma kommer att hållas via Teams webbtjänst i
år. 17 mars 19,00
Vi kommer att behöva deltagares mejladress för att
kunna bjuda in er! Ni får redan nu mejla in era
adresser, tala om att det är till stämman.
Personal.
Vi har unga medarbetare som bidrager till nya
generationer på Bjäre,
• Elin kommer att bli en sällsynthet i Mäsinge
någon gång under sen våren/sommaren.
• Linus kommer vi bara att se på Torsdagar
med säkerhet från mitten av Mars, jobbar

•

två långa dagar i veckan – 6 veckors
rullande schema
Vi letar ersättare och kommit en bit med
sommarvikarier, Lantmästare student.
Jobbar vidare med rekryteringar.

Spannmål.
Ligger kvar på höga nivåer
Det börjar vara dags att titta på Poolavtal för
spannmålen eller kanske ett terminspris,
bedömningen/ risken måste ni ta ställning till.
Råvaror.
Råvarorna har överlagt gått upp till historiskt höga
nivåer, det ser ut att vara små lager i alla led så
minsta behov skapar en prisuppgång. Vi hoppas nu
att det håller i sig över skörd. Råvaror som gödsel
och energi handlas fortsatt högt i terminer över
sommaren, men det kan hinna ändra sig till dess.
Väv
Vi har fortfarande lite extra rullar väv till förfogande.
Det är:
19gr 250*16
22gr 250*16
22gr 500*16
1 st 22gr 250*20,4
Kalk
Vi har kört mycket kalk ett tag och skulle vilja
rekommendera er att lägga order redan nu inför
eventuell höstkalkning så vi kan säkra volymer från
Nordkalk.
Den högt skattade Dolomiten med sitt magnesium
kan vi också få ner fraktkostnaden på om vi ger
åkeriet lång tid på sig att leverera.

Samarbetsavtal Lantmännen Maskin
Det första vi sålde var arbetskläder från ett
traktormärke
Röda fälgar…
Vi lämnar ut och säljer Lantmännen maskins
reservdelar och tillbehör och Kläder.
Vi måste lägga beställning via e-tjänst eller via
kontakt i Mörarp

Grevie Butiken

Där rullar på för fullt, vi har mycket finlir kvar och vill
ha era åsikter om utbud, vad kan vi göra bättre
framöver.
Special sortiment Grevie
• Trädgårds sten
• Vindskydd
• Plast trall till altan (beställningssortimentet)
• Sättsand
• Stenmjöl

I Mäsinge
Mycket varor i lager just nu och väldigt trångt
dessutom börjar vi på en ombyggnad där med.
Även här vill vi ha tips om produkter som vi borde ta
upp i sortimentet- kommer inte att kunna börja på
allt men mycket.
Special sortiment Mäsinge-trädgårdsanläggning
• Markduk metervara
• 0-18 grus, kall asfalt
• Väv 22 gr meter vara
• Täckbark
• Täckflis
Kommer snart på meter vara
• Rotduk
• Rot stopp
-

Plast insamling
Mäsinge kommer att stå för plastinsamlingen i år.
Förändringen är att ni kan komma med väv när som
under våra öppet tider i perioden 15 April till 11 Juni.
Vi kommer att tippa inne på plattan och skriva ut
mottagningsbevis.
Övriga produkter kommer vi som tidigare att ha fast
tidpunkt för som tidigare.
Stora Batterier & Skrot stående?
Till förmån för -Västra Karups bygdegårdsförening
• Batteri container på Bjäre Kvarn i Mäsinge
• Skrot insamling Ring Leif Jeppsson
0702282515 för mer information.

Till Salu
-Utgödslings cirkomat, elevator med motor
-Mjölkmaskin + Vakuumrör, pris diskuteras.
Jörgen Olsson 0431-360 076
Tjänster
•
•

Avbytartjänst: vana med mjölkning.
Vårbruksarbete som plöjning med 3skärig tegplog samt harvning och sådd.
Jörgen Olsson 0431-360 076.

