Din leverantör inom åkeri, jordbruksentreprenad, maskinstation, entreprenad och sågverk.
Försäljning av sågverksprodukter, VA-produkter, ved och hösilage.
Framtidens biobränsleterminal för halm, flis, stubbkross mm.

Om Lundby Maskinstation
Lundby Maskinstation drivs sedan starten 1997 av Fredrik och Åsa Johansson. Basen för
företaget är gården Lundby i Trädet mitt emellan Ulricehamn och Falköping. Fastigheten
Lundby är på drygt 600 hektar varav 500 hektar är skog och 50 hektar åkermark.
Vi har kunden i fokus!
Målet med vår verksamhet är att kunden ska vara i fokus och att kunden alltid ska ha Lundby
Maskinstation som sitt förstahandsval.
Vi har ett stort kontaktnät genom samarbete med andra maskinstationer och maskinringar
vilket gör att vi nästan alltid kan hjälpa kunden att hitta rätt maskin eller rätt kompetens även
om vi själva inte har den inom Lundby Maskinstation.

VÅRA TJÄNSTER

ÅKERI
• Trailerdragare
• Tanktrailer

ENTREPRENAD
• Tipptrailer
• Maskintrailer

JORDBRUKSENTREPRENAD
/MASKINSTATION
Huvudområdena inom maskinstationen är
gödsel- och kalkspridning samt tröskning.
Maskinparken består av 4 traktorer,
tröska, gödselspridning, fyrkantspress
och balsläp, växelplog, harv, kultivator,
betespust.

SÅGVERK
Sågverket har sågbänk, hyvel, planhyvel,
bandsåg och lastmaskin.
Här erbjuder vi legosågning av timmer
samt hyvling och klyvning av sågat virke.

Inom entreprenad är det främst snöröjning
och grävning som gäller.
Maskinparken består av lastmaskiner,
grävmaskin, maskintrailer, lastväxlar och
tippvagnar, vikplog, vedmaskin, väghyvel
och kantslåtter samt traktorer.

FÖRSÄLJNING
Följande produkter finns till försäljning:
• Spån, sågat och hyvlat virke, även
specialdimensioner efter beställning
• VA-produkter – vi lagerför:
Vägtrummor, dränslang, dränrör,
markavloppsrör, böjar, muffar, grenrör,
geotextil – övriga VA-produkter mot
beställning
• Ved - kapad och kluven
• Hösilage

Lokala terminaler för ökad
användning av nya biobränslesortiment i värmeverken
- utveckling av mixade biobränslen med stubbflis och halm

I Sverige finns stora tillgångar på halm som skulle kunna
utnyttjas som bränsle i pannor och värmeverk. Mängden
halm som kan utnyttjas som bränsle uppskattas till
en miljon ton men för närvarande används endast en
bråkdel av denna kvantitet. För att huvuddelen av de befintliga värmeverk som använder skogsflis idag ska vara
intresserade av att ta in halm i sin produktion krävs att
bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt. Genom
att hantera bränslet via en terminal kan bränslemixarna
lättare anpassas utifrån kundernas behov.
Projektets mål är att utveckla en lokal bränsleterminal
och demonstrera en bränslekedja med bl. a. mixar av
halm och stubbflis från produktion till slutanvändning i
värmeverket.

Tekniken, logistiken och råvaran finns men utvecklingsinsatser krävs för att få en optimal bränslekedja med
kundanpassade produkter. Insatser krävs också för att
få värmeverken att bli intresserade och förstå värdet av
kompletterande nya bränslemixar i sin värmeproduktion.
Projektet innefattar bland annat:
• Identifiera/kartlägga intressenter för projektet
(värmeverken)
• Utvärdera och ta fram förslag till organisation,
leveransplan, kriterier för prissättning, kvalitetskrav
och specificera teknik/logistik för bränsleproduktionen
• Identifiera lämpliga volymer
• Demonstrera, visa och informera om affärsmodellen

Markägaren ska tjäna på att sälja halm och stubbar.
Värmeverket ska få ett prisvärt bränsle och Lundby
Maskinstation tjäna på idén.

Intresserad av att sälja halm eller stubbar mm – kontakta Lundby Maskinstation | www.lundby-maskinstation.se

Projektet finansieras av:

Projektet ingår i nätverket för nationella demonstrationsprojekt som Hushållningssällskapet och SP driver. Projektet kan
komma att samverka med övriga branschaktörer på området
via initiativ från Jordbruksverket och Energimyndigheten.
Projektets aktiviteter och erfarenheter kommer löpande att
dokumenteras, demonstreras och spridas bl.a. via www.
bioenergiportalen.se

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller vidare information!
Lundby Maskinstation, Lundby 106, 520 26 Trädet
Besöksadress, sågverk, plastförsäljning och kontor: Industrigatan 1, Trädet
Telefon, växel: 0515-510 20 | Mobil: 0705-33 76 99
Mail: fredrik@lundby-maskinstation.se
www.lundby-maskinstation.se

