Baggauktion Mälardalen
Internetauktion onsdag 21 september 2022

Tio år
i år!

Till försäljning:
• 2 äldre baggar P
• 18 bagglamm P

Välkommen till vårt tioårsjubileum!
Sedan starten 2013 har vi arrangerat en årlig baggauktion för säljare och
köpare från hela landet. För tredje året i rad håller vi nu vår auktion via
nätet. Här har vi valt ut de bästa avelsdjuren åt dig, som du i lugn och
ro kan bjuda på hemma vid datorn. Förnya din besättning med ett klick!
• Auktionen hålls i samarbete med Boskapstorget.se
• Läs noga informationen på sid 4-5!

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Baggauktion Mälardalen
Mova Berglund 070-798 7607 mova.berglund@karrboprastgard.se • Kerstin Gustavsson 0723-887066 lundbykerstin@gmail.com
• Gunilla Claesson Andersson 0702-737104 gunilla@vaxtvagen.se • Lena Bäckman 0709-160849 info@lannaprastgard.se
• Johan Bröjer 0706-494720 Johan.brojer@slu.se • Karin Wennås 0703-765257 karinwennas@icloud.com

Hitta din modnnella:
genom att sca
Den svenska generalagenten

Snacka får med oss via Teams
NYHET I år kommer du att kunna snacka får med oss under
hela auktionen. En halvtimme innan första klubbslaget faller
kl 16.30 onsdag 21 september startar ett möte via Teams på
Boskapstorgets hemsida.
Där kommer vi att dela ut priser och informera om auktionen,
och du kan ställa frågor till oss i auktionskommittén.
Mötet fortsätter sedan under hela auktionen, alla är välkomna
att lämna synpunkter, ställa frågor eller bara snacka får.
OBS! Läs noga vår information till säljare och köpare på sid 4-5.

Tio år med Baggauktion Mälardalen
År 2013 höll vi vår första auktion i ett ridhus strax utanför Uppsala. Vår
ambition var då som nu att underlätta för fårägare runt om i landet att skaffa
bra avelsmaterial till sina besättningar. De tre senaste åren har vi arrangerat
digitala auktioner, ett annorlunda och smidigt sätt att skaffa sig en
toppenbagge. Hur det blir nästa år får tiden utvisa, vi hoppas att ni vill följa
med oss in i framtiden! Följ oss på Facebook: Baggauktion Mälardalen

Digital Baggauktion Mälardalen 2022
Auktionen är öppen för köpare och säljare från hela landet. Riksbedömda bagglamm och
äldre baggar födda tidigast 2018 (dvs max 4-4,5 års ålder) av raserna gotlandsfår,
leicester, finull och övriga lantraser samt tacklammsgrupper om 3 st är välkomna till
auktionen.
Uttagningskommittén äger rätt att gallra bland de anmälda djuren. Detta görs med
hänsyn till riksbedömningsresultat, avelsvärdering och kroppskonformation m m.
Exteriöra fel såsom ”något” bettfel eller benställning kan godtas.

Information till säljare:
Om avvikelse från den djurägarförsäkran som lämnats i samband med anmälan uppstått, måste detta
anmälas auktionsstyrelsen.
•

Baggauktion Mälardalen lägger in alla utrop i Boskapstorget.se i nummerordning och det kommer
att framgå att det är genom oss som djuren säljs.

•

Vill köpare se på djuret före auktionsutrop, är det en överenskommelse som sker mellan säljare
och ev köpare.

•

Säljaren får en redogörelse via mejl från Boskapstorget.se angående köparen.

•

Ansvaret för anmält djur åvilar säljaren fram till klubbslaget, därefter övergår det till köparen.

•

Säljaren har rätt att ej leverera djuret förrän full likvid erhållits.

•

Baggen vistas hemma tills köpare och säljare kommit överens om hämtning, dock senast tisdag 27
september eller efter överenskommelse med köpare. Är det extremt långt avstånd mellan säljare
och köpare, kanske säljaren kan erbjuda transport några mil?
Om djuret inte hämtas i tid, har säljaren rätt att ta ut ersättning för kvarhållande av djur.
Inspektera ben och klövar före avfärd från gården.
Djuret ska vara regelrätt öronmärkt, dvs försett med ett godkänt märke i vardera örat, där
produktionsplatsnummer och individnummer finns angivet.
En försäljningsprovision på 8 % uttages av försäljningspriset. Säljaren faktureras från Baggauktion
Mälardalen.
För osålt djur uttages 400 kr + moms.
För djur som upptagits i katalogen, men ej kommer till auktion, uttages 500 kr + moms.

•
•
•
•
•
•

Följande dokument ska medfölja djuret och lämnas till köparen vid hämtning:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Härstamningsbevis Hämtas från Elitlamm
Riksbedömningsprotokoll (original)
Hälsodeklaration, ifylld (om köparen kräver detta) Hämtas från SF:s hemsida.
Djurägarförsäkran, undertecknad. Hämtas från SF:s hemsida
Fotrötecertifiering för året. (Kolla datum)
MV-friförklarad (Kolla datum)
KRAV/EU-ekologisk dokumentation (om det finns).
Transportdokument, ifyllt. Hämtas från Jordbruksverket.
Gå igenom vilka avmaskningar som gjorts och ev. lämna senaste träckprovssvaret.
Efter auktionen:
Registrera köparen i Elitlamm ”Avel o Produktion”.
Kolla i stalljournalen att djuret är flyttat till köparen.
Rapportera också i SJV:s förflyttningsdatabas till köparen.

Information till köpare:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Som köpare ska du först registrera dig hos Boskapstorget.se. (Om du inte redan är registrerad) Gå
in på www.Boskapstorget.se och öppna ett konto. Det behövs ett inregistrerat konto för att du
ska kunna lägga bud.
Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Du är nu inregistrerad för all framtid.
Det kommer att framgå vilka djur som säljs genom Baggauktion Mälardalen.
Budgivningen startar onsdag 14 september kl 08.00. Då kommer alla baggar/utrop att vara
synliga på Boskapstorget.se. Du kan nu gå in och titta på djuren och börja lägga bud. Du ser också
vilket klockslag resp. bagge/utrop kommer att ha vid slutauktionen
Slutauktionen startar kl. 17.00 onsdag 21 september med bagge nr 1 i katalogen. Nästa bagge/
utrop dvs katalognummer 2, följer därefter osv tills auktionen är slut. Utropen sker med tre
minuters mellanrum och det ska vara lugnt i två minuter. Om ett bud inkommer inom två
minuter från sluttid, förlängs sluttiden så att det är två minuter kvar igen tills utropet klubbas.
Alla utrop är synliga hela tiden, från att de läggs upp tills att de är avslutade.
Mellan utropen, gå över till förstasidan för att klicka på nästa utrop. När ett utrop är avslutat,
försvinner den ur den stora listan och går till historiklistan.
Lämpligt är att höja budet 500 kr eller 1 000 kr. Lägsta budhöjning är 200 kr.
Angående hämtning och betalning av djuret, läs vidstående punkter för säljaren.
Vi kommer inte att kunna dela ut något zinksulfat till köparen. Vi rekommenderar att du köper
zinksulfat från Svenska Köttföretagen, tel: 010-130 89 32.
Blanda enligt rekommendation (1 kg + 10 l vatten) och låt djuret stå i fotbad i 5-10 min. eller
spraya ymnigt. Zinksulfaten kan förvars i flera år.
Läs också information om karantänsförfarande m m från Gård & Djurhälsan på sid 8-9 i
katalogen!
Samtliga djur säljs i befintligt skick. Fel eller anmärkningar på djuret föranleder inte något ansvar
från auktionssamordnarens sida.
Om en bagge är avelsoduglig, ska köparen senast 15 maj följande år anmäla detta till säljaren.
Säljaren är då skyldig att återta baggen och återbetala köpeskillingen om ej annan
överenskommelse träffats mellan parterna.
Ingen avgift belastar köparen från vår sida.
Som köpare går du in på Elitlamm och hämtar upp ditt inköpta djur (som säljaren registrerat).
I stalljournalen går du in och registrerar köpet.
Rapportera också i SJV:s förflyttningsdatabas från säljaren.

Försäkringsinformation
Det kan kännas skönt att ha sin bagge försäkrad direkt efter auktionen, då ansvaret gått över till dig som
köpare.
Ring Agrias representant Göran Nästorp, 070-517 86 86 och teckna din försäkring. Baggen är då försäkrad
inför hemtransporten. 20 % auktionsrabatt lämnas på enskild försäkring och 30-50 % på
besättningsförsäkring. Se även annons på annan plats i katalogen!

Övrigt:

Är det något som är oklart angående auktionsförfarandet, vänd dig gärna till:
www.Boskapstorget.se. Där finns en ruta för frågor.

Baggauktionsstyrelsen önskar er alla, köpare som säljare, annonsörer
och övriga, en intressant och spännande digital auktion
i samarbete med Boskapstorget.se

Sammanställning över säljare 2022
Besättning
SE 2493 Berglocks Fårgård, KRAV
Helena Persson Ovcina
Berglocksv. 12, 824 60 Forsa
Tel. 0767754547, info@berglock.se

Öronnr
22095
22100

Kat.nr HhRB Kix Pix Rix Helhet
15
4
15 11 16
112
11
4
2 14 12
115

SE 66589-21157 ÄLDRE
SE 50564 Ekhällagård
Hans Arvidsson
22025
Yttertavle 103, 905 96 Umeå
Tel. 0768177906, andreas.ekegren@norraskog.se

1
3

4.5
4.5

3 5 5
15 27 29

105
129

SE 14527 Hagby
Jan Granqvist
Södra Lunger Hagby 440, 732 98 Arboga
Tel. 076-1147496, jc.granqvist@telia.com

22037

8

4

9 21 21

123

SE 2310 Harby
Bengt Petersson
Harby 266, 388 98 Trekanten
Tel. 0480-50108, ibengt.petersson@telia.com

19064 ÄLDRE

2

4

8 19 20

121

SE2043 Kärrbo, EU EKO
Mova Berglund
Kärrbo Prästgård 8, 72597 Västerås

22096
22114
22153
22154
Tel. 0707-987607, mova.berglund@karrboprastgard.se

16
14
7
5

4
4
4
4.5

SE 225251 Libby Gård, KRAV
22012
Anders Perselius
Libby 21, 18697 Brottby
Tel. 0709516415, anders.perselius@hotmail.com

13

4

SE 231520 Lundby
Kerstin Gustavsson
Malmby, Lilla Lundby 1, 64594 Strängnäs
Tel. 0723887066, lundbykerstin@gmail.com

22048

20

4

4

SE 40559 Länna Gamla Prästgård, EU EKO
Lena Bäckman
Lännaby 68, 76193 Norrtälje
Tel. 0709160849, info@lannaprastgard.se

22049

9

SE SE277027 Schultzborg
Lovisa Nordin
Rynninge 142, 73272 Fellingsbro
Tel. 070-6758780, lollo_n@hotmail.com

22007

19

-1
-2
-3
-9

23
34
20
22

18
27
15
14

125
137
122
124

-8 11

5

112

4 11

112

4

6 24 22

126

4

15 15 19

116

Besättning
SE 5171 Solängs Fårgård, KRAV
Karl Ängquist
Strömsör 70, 90594 Umeå
Tel. 070-5889527, kalle@angquist.com

Öronnr
22041

Kat.nr HhRB Kix Pix Rix Helhet
4
4
12 26 27
128

SE 046678 Södra Bergsgården
Sophia Ström
Torsberg 212, 686 91 Sunne
Tel. 073-9367912, info@sodrabergsgarden.se

22015

18

4

8 19 19

120

SE 72725 Vreta Gård, EU EKO
Annette Westerberg
Breds Vreta 2, 74595 Enköping
Tel. 0706833603, annette@vreta-gard.se

22033
22052

10
6

4
4.5

13 23 25
7 24 23

125
126

SE 95545 Winja AB
David Persson
Nederby 147, 73273 Fellingsbro
Tel. 0703626097, info@winja.nu

22052

17

4

4 19 18

121

SE 232034 Zakrisgården
22015
Ingela Zakrisson
Kvesarum 4216, 24294 Hörby
Tel. 0705420454, kontakt.zakrisgarden@telia.com

12

4

-2 16 12

117

Vill du ha ett tryckt exemplar
av katalogen?
Mejla namn och adress till
baggauktion.m@telia.com
så skickar vi den mot 50 kr i portokostnad.

Råd vid inköp av bagge 2022
Karantänsrutiner
Den inköpta baggen bör hållas i karantän i minst 4 veckor, helst på stall och gärna
tillsammans med några utslagsfår från den egna besättningen. Håll dessa får helt skilda
från övriga får i besättningen. Undersök baggen och karantänsdjuren vid hemkomst, under
karantänstiden och vid karantänstidens slut. Syns ohyra i pälsen så behandlas fåren mot
detta under karantänstiden.
Baggen bör fotbadas in och ut ur karantänen. Som fotbad rekommenderar Gård &
Djurhälsan 10 % zinksulfat (kan köpas t ex. från Svenska Köttföretagen tel. 010-1308930,
zinksulfatmonohydrat). Fotbada 5–30 minuter, eller spraya ymnigt, och ställ därefter
djuren på hårt underlag för att torka i 30–60 minuter. Kontrollera klövarna före fotbaden.

Magtarmparasiter
I karantänen behandlas den inköpta baggen med Ivomec® eller Noromectin®.
Karantänsrekommendationer för att förebygga spridning av parasiter, och framför allt
spridning av resistenta parasiter, innebär att köparen tar ett träckprov för kontroll av
utgångsvärdet i samband med avmaskningen följt av ytterligare ett träckprov 7 - 14 dagar
senare för att kontrollera effekten av avmaskningen. Träckprov skickas till Vidilab, telefon
0171-44 12 60, www.vidilab.se
Eftersom vissa maskar kan ha gått i vinterdvala redan under hösten kan
säkerheten ökas ytterligare genom att hålla baggen på stall, betäcka på stall
och sedan provta den inköpta baggen igen efter mitten av april innan han
släpps ut på köparens beten. Observera att även övrigt smittskydd krävs för
att träck från inköpta djur inte ska nå betesmarker via andra får, redskap,
människor, hundar etc.

Stora leverflundran
För att minska risken att få in stora leverflundran i din besättning bör vissa åtgärder
vidtas. Stora leverflundran finns i stora delar av landet, främst i de sydliga och sydvästra
delarna.
Fråga säljaren om det förekommit Stora leverflundran i besättningen, t.ex. som
sjukdomsregistrering vid slakt (kod 79–80). Observera att vissa slakterier inte lämnar ut
sjukdomsregistreringar vid slakt så du måste försäkra dig om att säljaren verkligen fått
information från det slakteri som anlitats. I de fall säljaren bifogar blanketten
Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning som finns på Fåravelsförbundets och Gård &
Djurhälsans hemsidor så ska du hitta informationen där.
Vid misstanke om förekomst av Stora leverflundran eller i de fall information från säljaren
saknas bör baggar avmaskas i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t
ex Fasinex, Triclafas och förhöjd dos av Valbazen®.
Fasinex och Triclafas tar alla stadier av Stora leverflundran och är därmed ett
förstahandsval som karantänsavmaskning mot denna parasit. Båda preparaten är
licenspreparat och Gård & Djurhälsan kan tillhandahålla recept. En dos av Fasinex delas ut

vid köp av bagge på auktionen. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste
betestillfälle i säljarbesättningen. Ägg som producerats innan behandling kan lagras i
gallgångar och gallblåsa och en viss äggutskiljning kan därför pågå ända upp till 3 veckor
efter behandling. Baggen bör därför hållas i karantän på stall fyra veckor efter behandling.
Valbazen® har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan
avmaskning ske tidigast ca 3 månader efter installning. Baggen ska inte släppas ut på bete
förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos (4 ml/10 kg) ska
användas.
Gård & Djurhälsan, tel Tel. 0771-21 65 00
Mer information om våra karantänsrutiner www.gardochdjurhalsan.se

Ny stor digital
kurssatsning!
Kostnadsfri. Start hösten 2022.
Kursserie 1

Lammföretagaren
• Grunden för en lyckad lammproduktion
• 7 digitala träffar + en träff på gård

Kursserie 2

Lammakademin, säsong 2
• Djupdykning i intressanta ämnen
• 5 digitala träffar + 1 digital gårdsvandring
• Spännande gästföreläsare

Tel: 0771-21 65 00
www.gårdochdjurhälsan.se

√ Minimerar risken för smittspridning √ Tillgång till baggar av högsta kvalitet

Hittade du inte rätt bagge på auktionen?
Blev drömbaggen för dyr?
Vi erbjuder snygga baggar med höga avelsvärden
till ett förmånligt pris via semin

Russhage Sixten – en av landets bästa
gotlandsbaggar

Skånstorpsgårdens Bojje – gotlandsbagge med
höga avelsvärden för kropp och tillväxt

Sällebergs Sälle – en av landets bästa
finullsbaggar

Oh-lala af Ölmhult – texelbagge som ger hög
tillväxt och bra kroppar från besättningens
bästa och mest hållbara tacklinjer

Dessa och många fler i baggkatalogen som du hittar på faravelsforbundet.se

Vi på Knarrhult är stolta över våra produkter och vårt mål är
att kunna leverera ett kvalitetssystem som fungerar år efter
år i din vardag som fårägare.
Du är välkommen att höra av dig med frågor och förslag. Surfa
gärna in på vår hemsida för att läsa mer om priser och produkter.

www.knarrhult.se
info@knarrhult.se 010-10 10 10 670

Meat Standard
Sweden Lamm
– ger högre köttkvalitet

www.kottforetagen.se

Med tanke
på miljön.
Vi på Tranås Skinnberedning har berett skinn i Sverige i mer
än 100 år. När du väljer att lämna ditt skinn hos oss kan
n du
känna dig trygg att de skinn du får tillbaka håller en hög
g
kvalitet. För oss är det självklart att beredningsprocessens
ns
alla steg sker med största möjliga hänsyn till miljön.

Nordisk miljöcertifiering
Tranås Skinnberedning är det enda större berederi med
tillverkning i Sverige. Detta betyder att man lever upp till
svenska miljökrav vilka är bland de hårdaste i världen.
Svenska miljömyndigheter kontrollerar att företagen lever
upp till kraven genom regelbundna kontroller och analyser.
r.

Beredning

Färgning

Tvättbara lammskinn

•
•
•
•

•
•
•
•

Vi var först i Sverige med att ta fram
tvättbara lammskinn. Idag är det en
stor produkt i vår verksamhet.
Ett härligt mjukt och smidigt skinn som
är lättskött och tål regelbunden tvätt.

Mattberedning: oklippta skinn
Tvättbar päls: 18 mm hårlängd
Tvättbar pläd: 35 mm hårlängd
Ekoberedning: 35 mm hårlängd

Mockafärgning
Vaxning
Nappatering
Ullfärgning

Hantverk & Tradition
Kanalg.4 Tel 0140-100 50 info@tranas-skinn.se www.tranas-skinn.se
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Lammskinn
Fårskinn
Nöthudar
• Beredning
• Färgning

• Försäljning

Vi stöttar ett aktivt
avelsarbete!

För pr
is
och an er, leverans
tider
nan in
www.d formation
s
onnia
skinn.s e
e

Om du köper en ny bagge på Mälardalens
baggauktion, bjuder vi på en gratis beredning!
Bifoga bara kopia på ditt kvitto ihop
följesedeln på den aktuella leveransen.

gediget hantverk - personlig service
www.facebook.com/donniaskinn

Sommavägen 17, 573 41 Tranås
0140-56355 • info@donniaskinn.se

www.instagram.com/donniaskinn

www.donniaskinn.se
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KLS FORTSÄTTER SIN
SATSNING PÅ AVEL
En bra bagge skapar förutsättningar för att producera
slaktlamm av god kvalitet! KLS bistår alla våra
lammleverantörer som köper en bagge på auktionen
med ett bidrag om 1000 kr.

  
   
 


Kontakta oss för att bli en långsiktig
leverantör.

Tf. Inköpschef lamm
Therese Pilheden
073 - 021 32 76
thepi@klsugglarps.se

www.kls.se
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Avel blir bättre med Elitlamm!

Vi erbjuder ett komplett fodersortiment till såväl intensiv
lammuppfödning som till små
hobbybesättningar

Edel Gumse vår egna fårmineral innehållande
selenjäst vilket ökar selenkoncentrationen hos fåret

018-660500
johanhansson.se
kontakt@johanhansson.se
AB Johan Hansson
abjohanhansson
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Kontakt:
order@ggisweden.se
0705 983191 | ggisweden.se
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Var säker med

17/08/2022 11:24:42

Ett glänsande förslag!
Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår med god
köttansättning. Med sitt silkiga, lockiga och
glansiga pälshår är rasen också väl lämpad för ulloch pälsskinnsproduktion. Rasen är genomgående
sund och har lätta lamningar. Rasen försvarar sin
plats i fårproduktionen både som ren ras eller som
korsningsalternativ inom päls och vit lantras. Ingen annan köttras kan
sammanstaget uppvisa denna styrka!
Stöd Svenska Leicesterfårföreningen genom ditt medlemskap.
Som medlem får du kontakt med andra seriösa uppfödare och du kan delta i
utvecklingen av Leicesterrasen. Du blir medlem genom att sätta in 300 kr
för ordinarie medlem och 200 kr för familjemedlem på bg 238-9203.
Intresserad? För mer info om rasen, föreningen och dess arbete, gå in
på hemsidan:
www.leicesterfarforeningen.se
eller
kontakta ordförande Birgit Sturesson tel: 0555-320 82, 070-234 25 82
epost: birgit@agropd.se

Rasföreningenvälkomnarallagotlandsfårsintresserade
sommedlemmar.
Tillsammansutvecklarvirasen!
Gotlandsfårsföreningen värnar om hög kvalitet på
avelsdjur och betonar vikten av ett gott smittskydd.
Här hittar du medlemsbesättningar som:

SkinnͲSM2023
25Ͳ26februariiTranås

• är Maedi-Visna fria
• är med i Klövkontrollen (F-status)
• förbinder sig att lämna Hälsodeklaration
• har djur som är registrerade i det officiella
härstamningsregistret Elitlamm
• årligen mönstrar lammen
• ställer upp som mentor för sina livdjursköpare
Mer info/kontaktuppgifter/anmäl dig du också på
www.silverlock.se

Götaland

Tfn

Blackelids Lamm & Natur Virserum

070-6641775

Gotland

Flöje

Lidköping

073-0463587

Enge

Gammelgarn 070-5158079

Gräsljunga

Visseltofta 070-8330919

Gannarve

Gammelgarn 070-4958068

Gullakroken

Lerdala

Graute

Tingstäde

070-4712999

Harby

Trekanten 0480-50108

Ollajvs gård

Alskog

073-7072945

Hult

Tranås

0140-60217

Rommunds

Gammelgarn 073-6002784

Kärråkra

Blidsberg

070-2499916

Sindarve

Hemse

070-8490245

Lexby gård

Partille

070-6446697

Svealand

Lindholmen

Vallda

070-8635406

Bengtstorp

Närkesberg

076-8486465

Locktorp

Nygård

070-7398053

Hagby gård

Almunge

073-6916731

Lottkälls Gård

Lidköping

070-5971100

Hagby

Arboga

076-1147496

Lyckelamm

Lerdala

070-8155766

Kambo

Björklinge

070-7401405

Medeltorp

Ramkvilla

070-5335321

Lindris gård

Hallstavik

070-8161794

Nockabo Packarps Gård

Torpön

07-1006469

Stjärnbäck

Möklinta

076-7633980

Norra Apleröd

Ödsmål

073-9320451

Vreta gård

Enköping

070-6833603

Nytorp´s Fårgård

Uddevalla 070-3636912

Norrland

Nästorp

Motala

070-5178686

Avan

Luleå

070-3966446

Senäte gård

Lidköping

070-6833390

Berglocks Fårgård

Forsa

076-7754547

Skåningsmåla Mohair

Alsterbro

070-6531039

Cederingslamm

Överkalix

070-3274747

Toran

Axvall

070-5826710

Forsbacka Lamm

Vännäs

070-0572885

070-5553413

Väståkra

Trelleborg 070-2412555

Kasamarks fårfarm Umeå

070-3608551

Zakrisgården

Hörby

Solängs Fårgård

070-5889527

070-5420454

Umeå

Plats för egna anteckningar

Under året som gått har vi avtackat
Barbro Nord, Baggauktion Mälardalens
första ordförande, som avgått efter nio
framgångsrika auktionsår. Vi tackar för
allt arbete du har lagt ned och för att du
fortfarande är med och stöttar oss i vårt
arbete! Ny ordförande är Mova
Berglund, Kärrbo. Kontaktuppgifter till
alla oss i styrelsen hittar du på
katalogens framsida.

VI KÖPER DINA LAMM!

Jakob Danielsson
Affärsområdeschef Nöt
018-16 75 77
jakob.danielsson@hkscan.com

Magnus Lindholm
VP Inköp djur
Affärsområdeschef Gris
070 593 62 90
magnus.lindholm@hkscan.com

Elisabeth Svensson
Affärsområdeschef Lamm
044-19 40 63
elisabeth.svensson@hkscan.com

Lars Nilsson
018-16 75 19
lars.nilsson@hkscan.com

Joseﬁn Back
018-16 75 06
joseﬁn.back@hkscan.com

Per Olsson
070-217 70 55
olsson_per@telia.com

Hans Larsson
013-23 46 23
hans.larsson@hkscan.com

Bengt Danielsson
0522-66 55 27
bengt.danielsson@hkscan.com

Rune Elebring
013-23 46 25
rune.elebring@hkscan.com

Anders Andersson
0511-251 81
anders.andersson@hkscan.com

Yvonne Wretemark
013-23 46 22
yvonne.wretemark@hkscan.com

Claes Ljungqvist
0511-253 81
claes.ljungqvist@hkscan.com

Hanna Rehnström
013-23 45 26
hanna.rehnstrom@hkscan.com

Kristina Atterback
044-19 40 57
kristina.atterback@hkscan.com

Ulrika Aschan
013-23 46 29
ulrika.aschan@hkscan.com

Anna Månsson
044-19 41 09
anna.mansson@hkscan.com

Marie Carlsson
044-19 40 22
marie.carlsson@hkscan.com

Telefon 0771 - 500 500 ~ www.hkscanagri.se ~ se.hkscanagri@hkscan.com

Försäkra din
nya bagge

sn
o
i
t
k
u
A
rabatt

Ring Göran Nästorp 070-5178686 direkt efter auktionen och teckna försäkring så din
nya bagge är försäkrad inför hemtransporten.
Då lämnar vi även 20% auktionsrabatt på enskild försäkring, och 30-50% på
besättningsförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88
eller hitta din lokala säljare via agria.se
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

