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Från vänster: Anders Bernhardsson, mäklare, Niklas Rastad, mäklare, Karin Einarsson, mäklarass. 
Christian Jälmestedt, mäklare, Tommy Svensson, mäklare

Vi på LRF Konsult i Kalmar är nu fyra mäklare som 
kan hjälpa dig med:

– Fastighetsförmedling – Skogsbruksplaner
– Värdering  – Generationsskifte

Affärsmöjligheterna för fastighetsägare är många. 
Vilka är dina?

LRF Konsult, din affärspartner inom skog, lantbruk 
och företag.

Besök vår hemsida eller ring 0480-42 18 50 för mer 

VÄLKOMMEN NIKLAS!

www.lrfkonsult.se
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med
fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, 
juridik, affärsrådgivare och fastighetsförmedling finns på fler än 135 orter 
över hela landet. 

Hitta rätt smörjmedel -
EN LÖNANDE AFFÄR!

CONNY NILSSONS
OLJE AB, KALMAR

Hos oss får du specialkompetens!

Smörjmedel 
Motor Hydraul Fetter

Köp från 200 liter 
FRITT LEVERERAT TILL KUND!

Tel. 0480-49 19 00, 070-399 19 09    info@cnolja.se

Nya krav
FÖR ANVÄNDADE AV

motorsåg!

Vi erbjuder anpassade 
utbildningar till kampanjpris!

SKOGSSTYRELSENS PRODUKTER & TJÄNSTER

Från och med 1 december 2012 gäller skärpta 
krav för yrkesmässigt bruk av motorsåg. 
Är du förberedd?

Läs mer om lagförslaget, vår kampanj och våra 
utbildningar på: www.skogsstyrelsen.se/produkter 
eller ring  020- 35 90 00

.

www.skogsstyrelsen.se/produkter

Kontakta gärna oss för mer information.

Jan Torstensson 0481-482 56
jan.torstensson@skogsstyrelsen.se 

Täcka 
kostnader för 

underhåll 
av släktgården!

15 000 kronor 
extra 

i månaden!

Rika naturupp-
levelser och 

tryggt pensions-
sparande!

Bra jakt och 
fiske – och 

skogen 
ska gå runt!

Vänd dig till närmaste förvaltare på Skogssällskapet.
Mats Petersson, 0703-955736
Mattias Stålhammar, 0491-350 19
Niclas Moberg, 0491-150 54

www.skogssallskapet.se

Som skogsägare har du stora möjligheter till intäkter, sparande, skattelätt-
nader, upplevelser och annat som skogan kan bjuda. Med vår hjälp får du 
en tydlig och aktuell bild av just dina möjligheter med din fastighet. Vi gör 
en skräddarsydd analys och förvaltningsrekommendation baserad på dina 
behov och önskemål

Får du ut vad du vill 
av din skog?

FAKTA

Desemåla 
gårdshandel 
och slakteri
Areal: 8 hektar, 
varav 6,5 är betes-
marker, resten 
skog.
Djur: 24 tackor.
Slakteri: godkänt 
för lamm/får/get, 
nöt och vilt. Slak-
tar egna djur men 
även legoslakt.
Styckning: styckar 
egna djur och 
andras.
Gårdsbutik: Här 
kan man via tele-
fon beställa kött 
och själv välja vil-
ket slags kött och 
vilken typ av styck-
ning man vill ha.
Familjen Nilsson: 
Anton och Marie, 
samt barnen Nellie 
och Hilma. Samt 
en röd och vit katt 
som heter Disco.

Andreas Nilsson både slaktar och  styckar själv hemma på nya gårdsslakteriet i Desemåla norr om Nybro.  FOTO: KATARINA SANDSTRÖM
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Är det något du vill berätta? 
Vi lyssnar på dig.


