
Landsbygdens
Sommarmöte 

25 augusti kl 10-16
Beth, Bottnaryd

Program
under dagen 
sidan 4

Skogsdemo
i fält 
sidan 6

KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID



2 – www.hushallningssallskapet.se

Vi skapar hållbara kretslopp
mellan stad och land

Våra produkter i området: Slam och Ammoniumsulfat

Kontaktuppgifter
Småland:

Västergötland:
Petter Gustafsson 0732-010129
Slavko Vuksanovic 070-8469906

Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Växel: 010 - 556 08 50
www.swecon.se

Nu till ett mycket bra pris och bra ränta! 
Läs mer på www.swecon.se 

• Fabriksmonterade twindäck för  
  optimalt grepp 
• Omfattande sortiment av redskap
• Branschledande hyttkomfort
• Lock-up som tillval 

UPPTÄCK NYA UPPGRADERADE  
VOLVO L60H LANTBRUK

Välkommen med förfrågan till er lokala 
Sweconanläggning
Försäljning 010-556 22 93 
Verkstad 010-556 17 20
Reservdelar 010-556 17 10

Biobränsle och Förvaltning | Vi köper energived och grot
Vi hjälper även till med övriga skogsfrågor

Johan Hakeman  070-258 79 33 | johan.hakeman@skogstjanst.se
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Hushållningssällskapet Jönköping har en lång tradi-
tion av att arrangera Landsbygdens Sommarmöte och 
vi har under de nästan 50 år som evenemanget varit 
igång, besökt många fantastiska platser och människor 
i länet. Landsbygdens Sommarmöte är en mötesplats 
där landsbygden visas upp på riktigt med dess näringar, 
resurser, produkter, företagare och andra engagerade 
företrädare. 

Det är roligt att även detta år kunna presentera ett 
program späckat med kunskap för landets framtid. 
Inom området fält och entreprenad kommer vi i år, efter-
som brist på regn skapat nya frågor hos lantbrukarna, 
diskutera bevattning. Visningen  leds av Frans Johnson  
på Jordbruksverket. Utöver det kommer vi kunna ta del 
av och lära oss mer om lupinodling. Hushållningssäll- 
skapets växtodlingsrådgivare kommer under dagen visa 
olika lupinsorter och diskutera om det finns sorter som 
kan passa i ett småländskt klimat. Lupin är en gröda 
som trivs på lite sämre marker och den är på grund av 
sin pålrot inte så torkkänslig som åkerbönor eller ärtor. 

Det är viktigt att vi hittar nya grödor och sorter för att få 
fram mer lokalt odlad protein och lupinodling kan vara 
en del av lösningen. 

Inom område skog kommer vi i år ha en skogsdemo, 
som ska visa nya maskiner för känslig skogsmark. Här 
kommer vi få veta mer om hur vi undviker körskador 
i skogen. Under dagen kommer det också vara möjligt 
att besöka sågverket Karla Trä och lära sig mer om hur 
ett sågverk fungerar

Glada är vi också att Anton Petersson, medlem i 
svenska landslaget i motorsåg, medverkar och visar 
delmoment från tävling i World Logging Champion- 
ship. Anton är bäst i Sverige i denna sport och tävlar i 
sommar i VM i Lillehammer. Förhoppningsvis blir det 
där guld för Anton!

Vi har också många programpunkter inom område 
djur i årets program.  Koutställning av både SRB och 
Holstein samt fölmönstring och showmanship är väl 
kända och uppskattade inslag i programmet. Ett annat 
mycket uppskattat inslag är uppvisning av köttdjurs- 

raser och det är glädjande att vi även i år har med denna 
punkt i programmet.

Länsförsäkringars pris för Årets matentreprenör och 
Ung Växtkraft samt Hushållningssällskapets stipen-
dium ur Helge Rösiös minnesfond kommer att delas ut 
under Landsbygdens Sommarmöte. Detta är program-
punkter där unga lovande entreprenörer och företagare 
med koppling till landsbygden får välförtjänt uppmärk-
samhet.

Som ni förstår blir årets upplaga av Landsbygdens 
Sommarmöte återigen en viktig mötesplats och 
kunskapsarena, en familjefest och en manifestation 
för lantbruket och landsbygdens näringar – för aktiva 
företagare, för deras familjer och för intresserade 
konsumenter.

Vi ser fram emot en dag fylld av möten, kunskap, 
glädje och härliga människor. Varmt Välkomna till 
Landsbygdens Sommarmöte i Beth!

Frida Carlsson, vd

I år bjuder Hushållningssällskapet till 
Landsbygdens Sommarmöte i Beth utanför 
Bottnaryd. Platsen vi kommer besöka ligger 
i en omgivning typisk för denna del av 
länet. Skogen är mycket viktig och som ett 
bevis på det finner vi mitt i byn ett lokalt 
sågverk, Karla Trä. Därför kommer skogen 
stå lite mer i fokus detta år. I kombination 
med vallproduktion och en levande by med 
engagerade människor visar platsen tydligt 
de förutsättningar och villkor som råder här. 

Skogsbygdens 
produktion i 
fokus!
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Grönt näringsliv i
Jönköpings kommun
– diskutera med oss på näringslivs- 
avdelningen vilka möjligheter du ser!

www.igunnarsson.se 

Beth ligger ett par mil väster om Jönköping mot 
Ulricehamn. Efter att ha svängt av riksväg 40 slingrar 
sig vägen genom skogen några kilometer innan land-
skapet öppnar sig med stora fält som omger den väl-
skötta byn med det lokala sågverket som byns hjärta. 

Adelsläkt
I byn bor det knappt 40 personer, av dem många unga 
familjer så tillväxten är god. 

Namnet Beth kommer från Per Beet, en bond-
son som bosatte sig i byn på 1600-talet.  Flera av 
Pers ättlingar visade sig vara mycket framgångsrika 
på en rad olika områden. Barnbarn till Per blev till 
exempel adlade för insatser inom kriget och fick 
namnet Adlerbeth. Den mest namn- 
kunnige i den släkten är Gudmund 
Jöran Adlerbeth, som var hand-
sekreterare till Gustav III och 
bland många uppdrag också 
blev invald i Svenska aka-
demien på stol nummer 
9, när den bildades 1786.

Beth består av cirka 
800 ha varav det mesta 
är skog, åkermarken är 
knappt 60 ha. De sista 
lantbrukarna i byn som 
själva brukade sin mark var 
Dan Winberg och Lennart 
Eriksson. Lennart hade kött-
produktion fram till 1998 och har 
numera eget åkeri och kör timmer och 
massaved åt Karla Trä. Dan hade fårproduktion 
fram till 2005, men har i huvudsak ägnat sitt yrkes-
verksamma liv åt möbelbranschen, där han byggt upp 
företaget Hagagruppen, som idag drivs vidare av hans 
son.

Sedan många år är marken utarrenderad och det 
mesta brukas av Thomas Jacobson och hans son Adam, 
som driver mjölkproduktion i Bosarp med ca 70 kor. 
– Bättre arrendatorer kan man inte ha, ordning och 
reda och duktiga lantbrukare, säger Dan Winberg som 
är en av gårdsägarna i Beth. Thomas och Adam odlar 

mest vall i Beth men i växtföljden finns också vårsäd.
I Beth med omnejd planeras också för en vind-

park, Söttersfällan. Eolus Vind kommer under hösten 
att påbörja byggnationen av 10 verk av modell Vestas 
V136 på vardera 3,6MW. Arbetet beräknas vara klart 
i augusti 2019.

Karla Trä
Hjärtat i byn är sågverket Karla Trä, som startades 
av grannarna Gustav Larsson och Valter Karlsson på 
1930-talet. Från början var det ett gårdssågverk, som 
kompleterade den övriga lantbruksverksamheten. 
Företaget växte då Gustav son Ingemar kom in i bilden 

och registrerades som bolag i slutet av 1960-talet 
och fick då sitt namn Karla Trä efter de 

båda delägarnas efternamn Karls-
son och Larsson. Sedan 2010 

är det Ingemars son Anders 
Larsson, som är ägare.

Företaget har vuxit från 
starten och är idag ett 
modernt sågverk med 12 
anställda. Man är mån 
om att profilera sig som 
bygdens sågverk och 

köper råvaran i närom-
rådet. 

Karla Trä producerar 
sågade trävaror av gran 

och fur. Genom sin moderna 
såglinje finns möjlighet att fram-

ställa diverse olika dimensioner. Virket 
torkas i kammartorkar till önskad fukthalt 

och man levererar även maskinellt hållfasthetsorterat 
virke.

Alla bioprodukter från sågningen tas om hand; cel-
lulosaflisen går till massafabriker, sågspån till pellets- 
fabrik och barken eldas i huvudsak i den egna 
fastbränslepannan.

Karla Trä har också en egen avverkningsorganisa-
tion, som slutavverkar och gallrar. De ombesörjer även 
skogliga tjänster, såsom röjning, plantering och för-
valtning till sina leverantörer.

För närvarande produceras 20 000 kbm sågad vara 
per år. Företagets intentioner är att på sikt öka produk-
tionen och man söker ständigt nya marknader.

– Vi vill vara med där det händer, säger Anders som 
ser ljust på framtiden för Karla Trä.

Sågverket kommer visas under Landsbygdens 
Sommarmöte.

Landsbygdsfest
Och med tanke på att skogen är viktig för Beth och Mo 
härad, blir det i år extra fokus på skog på Landsbygdens 
Sommarmöte. Förutom visning av Karla Trä blir det 
demo av skogsmaskiner liksom medverkan av Anton 
Petersson, som alldeles nyss har tävlat i VM i World 
Logging Championship. 

Och som vanligt deltar många utställare. I år slår vi 
rekord i antalet utställare, vilket vi tolkar som ett stort 
intresse för Landsbygdens Sommarmöte.

Med andra ord – det blir en riktigt härlig lands-
bygdsfest!

Birgitta Andersson

Landsbygdens Sommarmöte i Beth
I år gästar Landsbygdens Sommarmöte byn Beth i Mo härad. En levande by med
sågverket Karla Trä mitt i byn. Men byn erbjuder också en spännande historia,
varifrån namnkunniga personer har sitt ursprung.

Anders Larsson, Lennart Eriksson och Dan Winberg hälsar
alla välkommna till Beth.
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Program under dagen
LANDSBYGDENS SOMMARMÖTE 2018

Vägbeskrivning
Landsbygdens Sommarmöte är i Beth, Bottnaryd.

Beth ligger 2 mil väster om Jönköping mot Ulricehamn. Från väg 
40,  skyltat mot Beth. Du som kommer från Nissastigen, väster 
eller norr, kör till Bottnaryd. Från väg 185 norr om Bottnaryd är 
det skyltat till Beth.

Vänligen välj någon av dessa vägar för att underlätta
trafikflödet.

Entre: 50:-/person, barn under 15 år gratis
Kontantbetalning eller swish 1230984781

KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Jönköping
Telefon 036-39 88 70
www.hushallningssallskapet.se Vi är en del av Grönt Kluster

När du tänker på framtiden, 
hur tänker du då?
Vad kan vi göra för dig och din verksamhet?

Lantmännen Maskin – vi visar traktorer och redskap
Lantmännen Lantbruk – våra foder- och växtodlingssäljare ger dig råd och tips
Lantmännens distriktsstyrelse – passa på att ställa frågor kring ägande

P
N

18
06

Med reservation för ändringar

 Landsbygdens Sommarmötes
 invigning 
Medverkande: Helena Jonsson, landshövding och 
ordförande i Hushållningssällskapet Jönköping samt 
Lena Strandh-Johansson, ordförande i Mo häradsgille. 
Sång och musik av Gubbröra från Norra Mo.

 Ung Växtkraft och
 Helge Rösiöstipendium
Länsförsäkringar Jönköping och Hushållningssäll- 
skapet delar ut stipendium och pris till ung entre- 
prenör inom de gröna näringarna. Prisutdelare:
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping 
och Helena Jonsson, landshövding.
arr. Länsförsäkringar Jönköping, LRF Ungdomen, 
LRF, LRF Konsult och Hushållningssällskapet

11:00

12:00

Djur

 Årets matentreprenör 2018 
Länsförsäkringar Jönköping delar ut årets pris till en 
entreprenör som brinner för den regionala maten. 
Prisutdelare: Helena Jonsson, landshövding och
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping. 
arr. Länsförsäkringar Jönköping med samarbetspartner

13:00

Mat
                Skogsdemonstration
- Nya maskiner för känslig skogsmark
Hur undviker vi körskador i skogen?  Maskiner från 
Malwa, Terri och Vimec visas på plats.
Konferencier: Johan Löfgren
arr. Hushållningssällskapet

               Tävla i motorsåg
- World Logging Championship
Anton Peterson från svenska landslaget i motorsåg visar 
delmoment från VM i World Logging Championship. 
Konferencier: Johan Löfgren
arr. Hushållningssällskapet 
 

Skog
12:30

11:45 13:30

14:15

 Tävling i showmanship
Domare: Ida Lagerstedt
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben, SRB-klubben

 Koutställning Holstein
Domare: Tommie Eriksson
arr. Växa Sverige, Holsteinklubben

 Hästuppvisning av olika
 hästrasers användningsområde

               Vallhundsuppvisning
arr. Smålands vallhundsklubb

 Köttraspresentation
Göran Johansson, NAB, presenterar de medverkande 
köttraserna
arr. Jönköpings läns köttproducentklubb
 
 Koutställning SRB
Domare: Tommie Eriksson
arr. Växa Sverige, SRB-klubben 

 Fölmönstring
arr. Föreningen Nordsvenska Hästen, Jönköpings läns 
Ardenneklubb

10:00

11:00

11:30

12:00

12:30

12:50

13:30

14:00

 DM i veterantraktorplöjning
Först presentation av ekipagen, därefter börjar 
plöjningstävlingen.
arr. Stora Segerstads Veterantraktorklubb

               Bevattning
Information kring teknik, tillstånd och annat som rör 
bevattning. Medverkan  av Frans Johnson,
Jordbruksverket med flera.
arr. Hushållningssällskapet.

Fält & Entreprenad
10:30

12:00 13:30

Under dagen är Karla Trä öppet för besökare. 
Besök gärna demoodlingen av olika lupinsorter.
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2. Agria Djurförsäkring
3. Agricam
4. Aktiv Sol i Nöbbele
5. Anders Anderssons Maskin
6. Angerdhestras, Bottnaryds, Mulseryds, 
 Wallgårdas Hembygdsförening
7. Areal
8. Arla Foods
9. ATA-Timber
10. Ateljé ko-la kläder/Brostorps Gårdsmejeri
11. Axima
12. Bageri BakElit
13. Bengtsgården
14. Bergströms lilla musteri
15. Biototal
16. BMR Produkter
17. Bottnaryd-Ryds UV-scoutkår
18. Danske Bank
19. Dina Försäkringar Sydost
20. Ebbarps Norrgård
21. Em Vilt
22. Eolus Vind
23. Erlandstorps Blomsterverkstá o Närodlat
24. eSkog
25. Etebra Maskin & Vagn
26. Fröset Gårdsmejeri
27. Furab
28. Furets Bakat & Sytt
29. Fyrhjulingsupplevelser/Honda i Åseda
30. Fågelskrämma Sverige
31. Fåravelsföreningen
32. Föreningen Nordsvenska Hästen
33. GJ Maskin
34. Gjensidige
35. Grålleklubben
36. Gårdsman
37. Göma
38. Hammargrens Bigårdar

39. Handelsbanken
40. Hela Sverige 
41. HNC Bygg 
42. Holsteinklubben
43. Hushållningssällskapet
44. Höjdens Trädgård
45. I Gunnarsson Bil & Traktor
46. Johns Gräv & Service
47. Jägareförbundet i Jönköpings län
48. Jägarnas Riksförbund
49. Jönköpings Kommun
50. Jönköpings läns Ardennerklubb
51. Jönköpings läns fjordhästförening
52. Jönköpings läns Köttproducentklubb
53. Karla Trä
54. KLS Ugglarps
55. KPMG
56. Kynholmens Redovisning
57. Källekulla Gård
58. Landshypotek Bank
59. Lantmännen
60. Lely Center
61. Lokala slöjdare
62. LRF Jönköping
63. LRF Konsult
64. Länsförsäkringar Jönköping
65. Länsstyrelsen
66. Malwa Forest
67. Maskinring Höglandet
68. Peters Hemkokta Karameller
69. Poda Stängsel
70. Prästgårdens Mejeri
71. Rasks Såg & Motor
72. Rojos
73. Rosenbergs Lantbruksmaskiner
74. Rosendal Group
75. Rosenqvist Maskin
76. Ryssbyglass
77. SHF Konfektyrer

78. Sigges Maskiner
79. Skogens Vatten/Studieförbundet Vuxenskolan
80. Skogsstyrelsen
81. Skogstjänst
82. Skövde 4-hjulingar Jönköping
83. Småbrukare i Jönköpings län
84. Smålands vallhundsklubb
85. Smålandsost
86. Spannfod Agro
87. SRB-klubben
88. STL Solkraft
89. Stora Segerstad naturbrukscentrum 
90. Stora Segerstads veterantraktorklubb
91. Studieförbundet Vuxenskolan
92. Sundins Skogsplantor
93. Sveaskog
94. Swecon Anläggningsmaskiner
95. Swedbank
96. Swedish Agro Machinery
97. Swedol
98. Svenska Bergs- och Herdehundsklubben
99. Svenska Blå Stjärnan
100. Svenska Skogsplantor 
101. Sydved
102. Söderberg & Haak
103. Söderlinds ekologiska grönsaker
104. Södra 
105. Tefab
106. Tenhults naturbruksgymnasium
107. Terri
108. Timac Agro Sverige
109. TMR Maskin
110. Ture Johanssons Trävaru
111. Vetlanda Trälek
112. Vida Skog
113. VMF Syd
114. Växa Sverige
115. Ydre-Grinden  
116. Älgskadefondsföreningen

Köpa eller sälja gård?
Vi delar gärna med oss av
vår kunskap. Välkommen till
Areal.

Jönköping | 036-16 76 42
Vetlanda | 0383-561 50

Vi köper, förädlar och säljer 
bygdens skogsråvara!

Vi köper skog på rot, avverkningsuppdrag och leveransvirke.
Vi är ett skogligt fullserviceföretag som hjälper dig med allt från

Plantering till Slutavverkning

Välkommen till ett modernt sågverk!
Klevshult
568 92 Skillingaryd 
Växel: 0370 – 50 13 00
www.tujo.se

Kontakta våra Råvaruinköpare:
Henrik, 0370 – 50 13 09, henrik@tujo.se 
Ronnie, 0370 – 50 13 12, ronnie@tujo.se

AXIMA AB | GRANITVÄGEN 9 | 553 03 JÖNKÖPING
facebook.com/aximaab | www.axima.se

DIN KOMPLETTA MASKINLEVERANTÖR 
JORDBRUK - ENTREPRENAD - SKOG - PARK- & GRÖNYTA 

Träffa oss på Sommarmötet! Vi visar nyheter från New Holland, Pöttinger och Vimek.

Torvströ
Torvmix
Kutterspån

Halmpellets Lantbruksmix

Värmepellets
Ströpellets Lantbruksströ

Stängselstolp
BMR Produkter AB | 570 21 Malmbäck | Tfn: 0380-262 24 | Fax: 0380-269 20 | E-post: info@bmrprodukter.se | Hemsida: www.bmrprodukter.se
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Tävla & vinn med  
radiostyrda traktorer.

Vi ses på Landsbygdens Sommarmöte:

Tel. 036-14 29 69
www.etebra.nu

MOVA Storbalsvagn

MOVA Djurvagn

VAGNAR för alla transporter i lantbruket

Marknadens tystaste 
djurvagn

Hydraulisk ballåsning som lätt
kan eftermonteras på Mova och

Westerns storbalvagnar.

Hans Gustavsson
070-5212901

Niclas Haag
072-5110495

Anton Larsson
076-3233193

Anders Claesson
070-1907082

ATA Timber R-vik AB | www.ata.nu

Vi ser en klar trend mot effektiva 
maskiner med lågt marktryck och god 
framkomlighet, oavsett om kunden 
väljer band eller hjul, säger Gunnar 
Lindblad, försäljare av Terri.

Borås  033-20 20 30
Jönköping  036-35 68 70
Växjö  0470-70 08 70
dina.se   

I skogen har länge teknikutvecklingen gått mot att 
skapa allt större och effektivare maskinsystem. Det har 
varit nödvändigt för att skogsbruket ska kunna behålla 
produktionstakten när kostnader ska kapas. Med de 
nya stora maskinsystemen har baksidan varit att risken 
för skador på kvarvarande skog och mark blivit större. 
Stora maskiner är även en stor investering, som ska 
räknas hem för entreprenören. Med ett förändrat 
klimat kommer även nya utmaningar som dålig bärig-
het, torka och risken för stormar, vilket gjort att ny 
kunskap och ny teknik får se dagens ljus.

Hushållningssällskapet arbetar idag med utbild-
ningar och seminarier kring frågor som rör mark-

skador kopplade till ett förändrat klimat och hur man 
som skogsägare ska fundera kring skötseln av skog på 
eller vid känslig mark. Det kan handla om hur man 
planerar sina skogsbruksåtgärder, vilka föryngrings-
alternativ som finns eller vilka maskinsystem man ska 
använda. 

Under senare åren har en renässans för mindre 
maskiner kunnat skönjas och tillverkarna presenterar 
årligen nya maskintyper.

På Landsbygdens Sommarmöte får vi stifta bekant-
skap med tre tillverkare av skogsmaskiner i en klass 
något under de konventionella tillverkarnas maskiner. 
Det handlar om medelsmå/små beståndsgående pro-

fessionella skogsmaskiner ämnade för skogsskötsel. 
Under dagen kommer Malwa, Terri och Vimek i fält 
(närliggande skogsområde) presentera sina maskiner 
och demonstrera deras egenskaper. Vi får se exempel 
på hur kombinerade skotare och skördare arbetar i 
skogen och hur de olika tillverkarna 
arbetar för att få fram skonsammare 
maskiner.

Skogsmaskiner för känslig skogsmark 
demonstration i fält
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Vi är en stödjande 
organisation för alla 
utvecklings- och
byagrupper.

Kontakta oss gärna! 
jonkoping@helasverige.se 
070-78 26 29  

LÄNSBYGDERÅDET 
I JÖNKÖPINGS LÄN

 

Träffa oss i Södras monter så berättar vi mer

868 miljoner i 
vinstdelning

www.sodra.com

Välkommen till oss på GJ Maskin!
Din fullserviceleverantör för lantbruk och entreprenad
Vi finns på Småländska höglandet
med placering i Jönköping och Eksjö.

SÄLJA ER GÅRD?  

KONTAKTA OSS FÖR FRI KONSULTATION. 

Lund 046-19 04 40 — Jönköping 036-30 76 80 — Uddevalla 0522-190 41 

www.skanegardar.se 

Bevattning
– teknik, tillstånd, bevattnings-
dammar och ekonomi

Vi kommer alla att minnas sommaren 2018. Fotbolls-VM i all ära men 
den svåra torka vi upplevt denna sommar är det vi tyvärr kommer 
minnas allra starkast. Eftersom värmen och torkan råder i hela landet 
och stora delar av Europa kan foderbristen komma att bli allvarlig. Dess-
värre är det troligt att scenarior likt detta kommer bli vanligare framöver. 
Därför är det viktigt att nu fundera över hur man kan motverka foderbrist 
och en del i det kan vara att investera i bevattning. Under Landsbygdens 
Sommarmöte kommer det finnas möjlighet att lära mer om bevattning.

I östra Småland har man god erfarenhet av bevattning av grovfodergrödor. 
Man har i olika studier sett att bevattning leder till ökad vallskörd med högre 
kvalitet. Dessutom har bevattning ökat växtnäringsutnyttjandet och minskar 
därmed risken för utlakning. Genom bevattning får man säkrare skördenivåer, 
ökar sin självförsörjning på foder och kan producera mer eget proteinfoder. 

Finns ekonomi i bevattning? Om naturliga förutsättningar finns för damm och 
om den brukade arealen är samlad har man bättre förutsättningar för att få igen 
investeringen. Dock krävs i många fall att även investeringsstöd finns och att man 
kan göra en del av arbetet själv.

Är du intresserad av att lära mer om bevattning, bevattningsteknik, tillstånd, 
dammar och ekonomi – besök vår visning eller Hushållningssällskapets monter och 
prata med experter från Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Hushållningssällskapet.



Hushållningssällskapet Jönköping | Telefon 036-39 88 70 | www.hushallningssallskapet.se

Priset till Årets matentreprenör i Jönköpings län 2018 delas ut till en aktör 
som på ett nytt sätt har satt den regionala maten på kartan. Verksamheten 

genomsyras av hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Vi hyllar årets 
matentreprenör.
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Prisutdelning på scenen klockan 13.00.

Prata traktor med oss på sommarmötet
Vi på Swedish Agro Machinery finns på plats under 
Landsbygdens sommarmöte i Beth Bottnaryd den 25 augusti. 

Garantin MAXICARE 5 år (eller 5 000 timmar) ingår.

Swedish Agro Machinery AB
Idrottsvägen 5
596 34 Skänninge
0142-130 40
skanninge@sa-machinery.se

  från 799 000 + moms

En naturligare  
utbildning!
Naturbruksprogram • Gymnasiesärskola • Vuxenutbildning

Naturbruksprogrammet vid våra skolor förbereder dig för ett 
yrke eller för vidare studier på högskolan. Våra inriktningar 
kallas yrkesutgångar och du kan välja mellan följande:

Tenhults  
Naturbruksgymnasium:
•	 Häst
•	 Djurvård
•	 Lantbruk
•	 Trädgård
•	 Gymnasiesärskola

www.rjl.se/tenhultsnbg www.rjl.se/storasegerstadnaturbrukscentrum

Stora Segerstad  
naturbrukscentrum:
•	 Skogsmaskinförare
•	 Skogs- och viltvårdare
•	 Djurskötare lantbruk
•	 Maskinförare lantbruk
•	 Maskinmekaniker
•	 Hundförare/Hundskötare
•	 Gymnasiesärskola

Vi erbjuder även eftergymnasiala utbildningar inom trädgård, 
lantbruk, hund och skog. Besök vår monter så berättar vi mer!

Storlek per skiva  
1000*750*100

Storlek per skiva 
1600*1200*100

Produkterna �inns på lager i 
Tenhult och Vetlanda. 
Vid behov ordnar vi 
självklart med 
utkörning!

TENHULT Verkstadsvägen 12  Telefon 036/910 46
VETLANDA Lilla Nygatan 12    Telefon  0383/190 46

Vägtrummor

Vägtrummor till riktigt 
konkurrentkraftiga priser!

Alla trummor �inns med eller utan muff, standard 6m.
De är godkända enligt gällande normer En 13 476-3 

styvhetsklass SN 8 och uppfyller gällande krav  
enligt  Nordic Poly Mark.

Som medlem i Maskinring Höglandet har du ett prisavtal med oss!

Allt för 
enskilt avlopp
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