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Lantmännen Lantbruk öppnar tre nya spannmålsmottagningar
Lagom till årets skörd öppnar Lantmännen nya spannmålsmottagningar i Grästorp,
Falköping (Viken) och Fjärdhundra. Med satsningen ökar Lantmännen ytterligare sin
lokala närvaro i flera betydelsefulla och lantbrukstäta områden.
Lantmännen är redan tidigare den verksamhet som har flest spannmålsmottagningar i Sverige.
Efter öppningen av de tre nya anläggningarna i Grästorp, Falköping och Fjärdhundra kommer
39 mottagningsplatser finnas runt om i landet. Satsningen på ytterligare anläggningar görs för
att öka tillgängligheten för spannmålsleverantörerna i Västsverige och Mälardalen.
- För andra året i rad öppnar vi nya spannmålsmottagningar. Spannmål är viktigt för oss och
vi vill finnas lokalt där våra kunder och spannmålsleverantörer finns. Med den här satsningen
skapar vi fler valmöjligheter för våra leverantörer och hoppas kunna köpa in ännu mer
spannmål från lantbrukarna i Västsverige och Mälardalen, säger Charlotte Elander, chef för
segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk
De nya spannmålsmottagningarna kommer att hålla öppet mellan den 1 augusti och 15
oktober. De grödor som kommer tas emot på anläggningarna är vete, korn, havre och
oljeväxter.
För mer information, kontakta:
Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-211 26 91
Bengt Karlsson, Regionchef Nord, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-647 02 17

Fakta/ Lantmännen Lantbruk
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra
varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska
lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är
grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att
Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs
gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och
animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på
www.lantmannenlantbruk.se

