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I handen håller du en broschyr om Varaslättens 
Lagerhus, laddad med information om oss. Vårt 
fokus är att vara en effektiv lagerhusförening med 
en hög servicegrad och med rådgivning som ger 
bondenytta till dig som medlem. 

Trevlig läsning!

Med vänlig hälsning

Johanna, försäljning / media 
Magnus, marknads- och försäljningschef
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Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en 
ekonomisk förening ägd av ca 1 950 medlem-
mar i västra Sverige. Föreningen torkar, lagrar 
och handlar med spannmål i huvudsak. Vår 
spannmålshantering är fördelad på två anlägg-
ningar, en i Vara och en i Tråvad. Föreningen 
säljer bl a utsäde, växtnäring, oljor och växt-
skyddsmedel tillsammans med en väl utvecklad 
rådgivning. Tillsammans med våra medlemmar 
ska vi producera attraktiva produkter för kvarn- 
och foderindustrin.

Verksamhetsbeskrivning
Varaslättens Lagerhus är en ekonomisk förening och 
verkar i Västra Götalands län med huvudkontor i Vara.
Lagerhuset har ca 35 anställda. Försäljningskontor med 
växtskyddsutlämning finns i Vara, Tråvad, Skövde, Erik-
stad. I Vara och Tråvad finns siloanläggningar för  
mottagning, torkning och lagring av spannmål. 

Export på båt av spannmål sker från inhyrd anläggning i 
Uddevalla. Varaslättens Lagerhus driver ett åkeri för att 
transportera spannmål och insatsvaror.

Varaslättens Lagerhus köper spannmål av sina med-
lemmar för att hantera och leverera till svensk och 
europeisk kvarnindustri. Försäljning av insatsvaror och 
produktionsrådgivning sker i samband med detta till 
medlemmarna.

Vision
Varaslättens Lagerhus ska vara en framgångsrik och väl 
etablerad spannmålspartner som är det självklara och 
lönsamma valet för odlare och kund.

Affärsidé
Varaslättens Lagerhus bedriver spannmålshandel, 
rådgivning och försäljning av insatsvaror för att skapa 
största kund- och bondenytta.

Varaslättens Lagerhus

Scanna QR-koden för att 
se vår film.



Varaslättens Lagerhus är en förening som har en väl 
fungerade verksamhet. Vi stöttar våra medlemmar med 
värdefull kunskap, rådgivning och ett bra produktsorti-
ment.

Det är egentligen grunden till hela vår existens, att skapa de bästa 
förutsättningarna för våra ägare och medlemmar att långsiktigt 
kunna utveckla sitt lantbruk på ett lönsamt sätt. Kanske kan det 
uppfattas som något förenklat vilket det förstås är, inget sker av 
sig självt utan det krävs mycket av alla berörda inom organisatio-
nen för att nå resultat. Men att fokusera på just bondenyttan gör 
det enklare att ta oss framåt och förbättra i alla led. 

Förutsättningarna förändras löpande och vi på Lagerhuset måste 
därför hela tiden vara lyhörda och anpassa och förbättra verksam-
heten för att nå förväntade utfall. Några områden anser jag dock 
är unika för Lagerhuset, vilket måste kopplas till vår framgång i 
branschen: 

- Kompetens och kunskap. I organisationen finns en unik bredd 
kring hur vi på bästa sätt tar stegen från att planera odlingen till att 
leverera spannmålen ut till slutkund. Ett helhetsåtagande där vi har 
kontroll på hela kedjan. 

- Viljan att hela tiden arbeta med att förbättra och förfina, men 
samtidigt värna de delar som fungerar väl. Vi gör det enkelt och 
okomplicerat. 

- Närhet till oss inom organisationen – det är aldrig längre bort än 
ett samtal till alla oss inom verksamheten inklusive VD. 

- Oberoendet – att alltid hålla relationer öppna med alla partners vi 
önskar jobba med samtidigt som vi inte binder in oss i förpliktelser 
som begränsar våra valmöjligheter. 

Ny teknik – samma värderingar
Med tydliga mål från styrelsen om en tillväxt över tid kommer 
förändringar att bli nödvändiga. Kanske är en växande organi-
sation den utmaning som berör mest, där strukturförändringar 
ofta innebär en utmaning. Men närheten till kund är något som är 
fundamentalt och den personliga relationen är något som vi inte 
tummar på. Därför kommer gränssnittet mot kund sannolikt inte 
att förändras. Att vi måste ta del av de nya möjligheterna genom 
digitalisering och AI är förstås viktigt, så att våra kunder alltid har 
valet hur de önskar göra affärer med oss. Så länge vi fokuserar på 
kvalitet i allt vi företar oss, samt alltid har nyttan för kunden i siktet, 
är möjligheterna övervägande. Genom detta står Lagerhuset lång-
siktigt stark i en föränderlig och utmanande bransch.

Fredrik Söderström, VD Varaslättens Lagerhus

VD har ordet
– Lagerhuset i ständig utveckling

”Med vår gedigna lokalkännedom, erfarenhet och  
kompetens skapar vi bondenytta för våra medlemmar  
och kunder. Vi gör det där lilla extra, som betyder så mycket.”  

- Claes Friberg, ordförande
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Fredrik Söderström, VD
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En fantastisk resa
– som bara fortsätter!
Efter att ha funnits i branschen i över 90 år kan vi på Lagerhuset stolt konstatera 
en sak, vi har gjort det bra och våra kunder uppskattar oss. 

Själva ser vi förmågan att hela tiden utvecklas och satsa med förnuft som en viktig 
förklaring till att vi är där vi är idag. Med våra kunders behov i fokus kommer vi att 
ta oss an framtiden. Först en liten tillbakablick. Häng med på en tidsresa.

1930
Varaslättens Lagerhus-
förening u.p.a. (en äldre

juridisk term) bildades den
6 september 1930.

Initiativtagare var riksdags-
mannen Carl-Arvid

Andersson. Till en början 
hyrde föreningen det sex 

våningar höga planbotten- 
magasinet av Statens Lager-

hus- och fryshusstyrelse.

1933
År 1933 köpte föreningen 

magasinet för 100 000  
kronor. Föreningen hade  

detta år cirka 600  
medlemmar. 1964 

1964 byggdes en mottag-
ningshall för att minska 

köerna under högsäsong. 
Med den nya hallen ökades 
mottagningskapaciteten till 
400 ton per timme. Under 

hela 1960-talet ökade 
skördarna, vilket mynnade 

ut i en ytterligare utbyggnad 
1969 med sex silotorn. Den 

totala lagringskapaciteten var 
nu uppe i 27 000 ton.

  

 

 

1918
1918 bygger staten nio lager-
hus i Sverige, varav ett i Vara 

som kan lagra 5 000 ton. 
Byggnaden ritades av arki-
tekten Gunnar Asplund och 
är ett Q-märkt hus. Idag det 
enda kvarvarande lagerhus 
som fortfarande är i drift.
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Vi har produkter som hjälper dig till en lönsam odling

För mer information se vår hemsida www.agro.basf.se

1975
1975 ändrades namnet

från Varaslättens Lagerhus-
förening u.p.a. till 

Varaslättens Lagerhus 
ekonomisk förening.

1984
1984 bärgades en 

rekordskörd i Sverige, varav 
föreningen omsatte hela  

116 000 ton spannmål och 
den största lagringen ute i 
föreningens historia fick 

göras. Vid årsskiftet 1984– 
1985 beslutades det om en 
utbyggnad på 15 000 ton. 

Den totala lagrings-
kapaciteten kom därmed

upp i 52 000 ton.

1993 – 1996
Från 1993 har föreningens 

marknadsandelar fortsatt att 
öka och medlemsantalet var 

1996 uppe i 1 050. Under 
hösten 1996 beslutades om 
ytterligare en utbyggnad av 

fem silotorn med en lagrings-
kapacitet på 19 000 ton. 

Föreningens totala
lagringskapacitet utgjorde 

därmed 71 000 ton.

2011 – 2020
Under perioden 2011 – 2020 
har föreningen hållit ett högre 
tempo i att modernisera och 

bygga ut anläggningarna. 
Tolv nya silos med en sam-

manlagd kapacitet på  
66 000 ton har byggts i Vara 

och två nya silos har uppförts 
i Tråvad med en kapacitet 
på 4 000 ton. Under perio-
den har det också byggts 
nya lagerhallar i både Vara 

och Tråvad. Vid utgången av 
verksamhetsåret 2019/2020 
var medlemsantalet 1 947. 

 

 

 

 



Varje år handlar Lagerhuset med cirka 300 000 ton 
spannmål. – Vi har ett mycket bra samarbete med 
våra kunder, som uppskattar den höga kvaliteten på 
spannmålen som vi tillsammans med våra medlemmar 
kan erbjuda, säger Karl Delin, spannmålsansvarig. 

Lagerhuset köper spannmål från medlemmarna i västra Sveri-
ge. Huvuddelen går till svensk livsmedelsindustri och cirka en 
tredjedel säljs på export. Det bedrivs också en hel del handel 
med foderspannmål direkt till lantbrukare för leverans året runt. 
Alla kunder uppskattar samma egenskap, den höga kvaliteten.

– För att skapa ett så stort värde som möjligt på spannmålen 
har vi en noggrann kvalitetskontroll. Vi sorterar alla inkomman-
de leveranser utifrån vad våra olika kunder önskar för kvalitet. 

För att kunna erbjuda högkvalitativ spannmål är förtroende, 
mellan odlarna och föreningen, ett nyckelord. Här är odlings-
kontrakten basen, och syftar till att ge odlaren bästa möjliga 
pris på hela skörden oavsett om man levererar vid skörd eller 
under lagringssäsongen. Odlingskontrakten gäller arealer och 
även om skörden blir större eller mindre än förväntat tar  
föreningen hand om hela skörden och betalar samma pris.

– Det betyder att vi tar risken om en medlem inte kan leverera 
den kvantitet eller kvalitet som planerats. Våra odlingskontrakt 
är unika på marknaden och ger en trygg och enkel affär, till ett 
bra pris, för våra medlemmar. 

Trygghet för alla parter
Lagerhuset köper också in spannmål till fastpris, vilket innebär 
ett i förväg uppgjort pris för en bestämd kvantitet och kvalitet. 
Det används både av lantbrukare som vill prissäkra sin skörd i 

förväg och av de som vill skörda först och sälja sedan. Fastpri-
serna uppdateras varje vecka och följer de svängningar som 
råder på marknaden.

Med föreningens flexibilitet i ryggen ska alltså medlemmarna 
kunna känna sig trygga och precis likadant ska kunderna upp-
leva samarbetet.

– Att vi är lyhörda för våra kunders behov är avgörande för att 
vi ska kunna göra bra och långsiktiga affärer. Därför är den per-
sonliga kontakten mycket viktig och vi vill verkligen lära känna 
våra kunder, för att förstå deras verksamhet och hur vi ska göra 
för att bli en prioriterad leverantör. 

Fortsätta skapa lönsamhet
För att göra kunderna nöjda arbetar Lagerhuset ofta med spe-
cifika sorter, som har precis de rätta egenskaperna. Man har 
också möjlighet att rensa spannmålen så att den ger ett så bra 
utbyte som möjligt i nästa led.

– Det viktigaste är att vi har en hög leveranssäkerhet och leve-
rerar rätt vara i rätt tid. Spannmål man kan lita på, det är vad vi 
står för.

Just de nära kontakterna med både odlare och kunder är något 
som Karl värdesätter. Han har arbetat på Lagerhuset sedan 
2011, är utbildad mark/växt-agronom och bor i Long, strax 
utanför Vara. Karl har ett stort intresse för odling och har målet 
för framtiden klart.

–  Jag vill jobba för att lantbrukarna i området ska få så bra 
betalt som möjligt för sin spannmål. 

Spannmål att lita på
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Karl Delin



Varje kärna på ett ax är unik. Med vår

unika sorteringsteknik analyseras innehållet

i varje kärna och du kan sortera därefter.

Resultatet blir en oslagbart homogen produkt 

– extra säker och värdefull.   

Läs mer om hur det går till på bomill.com

Det är insidan 
som räknas. 
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BoMill
– en unik  
spannmålssorterare
Rickard Lundell ansvarar för driften av TriQ, vår unika sorte-
ringsmaskin från företaget BoMill, med huvudkontor i Malmö. 
Det är en svensk patenterad uppfinning som med hjälp av 
”nära infraröd teknologi” sorterar spannmål i upp till tre olika 
homogena fraktioner. Lagerhuset har en av de första maskiner-
na som installerats i Sverige. TriQ kan med sin teknik analysera 
varje kärna individuellt, vilket gör det möjligt att få fram homo-
gena partier med rätt proteinhalt för en specifik användning. Vi 
har hittills använt tekniken för sortering av vete och maltkorn.

Rickard Lundell



För analys och 
certifiering av utsäde
Välj Frökontrollen  
med den snabba  
servicen.

www.frokontrollen.se
019-603 27 30
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Andreas Hernbo och Torbjörn Berg
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Bondenyttan är i centrum när det gäller Lagerhusets 
utbud av utsäde. Merparten av utsädet produceras i 
egen regi.

– Utsädessorterna som vi erbjuder till försäljning är både 
odlingssäkra och efterfrågade på spannmålsmarknaden, säger 
Andreas Hernbo, produktansvarig för utsäde och vallfrö samt 
växtodlingssäljare. 

Andreas har arbetat på Lagerhuset i snart fem år. Han är ut-
bildad lantmästare och har arbetat i lantbruksbranschen med 
bland annat växtodlingsförsök och rådgivning och som maskin-
förare och djurskötare. Med sin breda erfarenhet i ryggen vet 
Andreas vad både medlemmar och kunder uppskattar med 
Lagerhuset.

– Vi håller fokus på att vara en effektiv lagerhusförening med en 
hög servicegrad. I kombination med vår rådgivning gör det oss 
till en stark utsädesaktör. Vårt mål är att vara nära odlaren och 
köparen, vilket gör oss till en intressant partner som helt enkelt 
har bra koll på läget.

Effektiv dialog
Vid både försäljning och rådgivning går bondenyttan som en 
röd tråd. Lagerhuset jobbar mycket med planering på gårdsni-
vå, så att medlemmarna på ett smidigt och bra sätt får hem rätt 
insatsvaror.

– Med egen transportledning blir detta ännu tydligare. 
Kommunikationen inom föreningen, till medlemmarna och våra 
externa kunder går snabbt och smidigt. 

Utsäde
– sortiment utvalt för att göra bondenytta

DITT HÖSTVETE 
FÖRTJÄNAR 
EN RIVSTART 

MARKNADENS BREDASTE 
BETNINGSMEDEL

SNABB UPPKOMST OCH 
STARK ETABLERING LÄGGER 
GRUNDEN FÖR HÖG SKÖRD

NY AKTIV SUBSTANS  
– SEDAXAN

Syngenta Nordics A/S. Strandlodsvej 44, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark.
Använd växtskyddsmedel med försiktighet.  
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.  
Observera alla varningsfraser och symboler.

* Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer, 
svampar och insekter 2020
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VI UTVECKLAR 
VÄXTSKYDD FÖR  

SVENSKT 
LANTBRUK

Profilannonce_186x55_2020.indd   1Profilannonce_186x55_2020.indd   1 27/10/2020   09.5427/10/2020   09.54

Peter Larsson



 

13

Snabb service och 
trygga transporter
JORD- OCH GRUSTRANSPORTER: 
Vi kör grus till vägar och gårdspla-
ner, eller jord till trädgården. 
SOMMARSALTNING: Vi utför  
dammbindning av vägar.
SPÅN- OCH SANDTRANSPORTER: 
Spån och sand för användning i 
ladugård eller i ridhusanläggningar.

Jörgens Åkeri i Floby AB
0706-21 04 66

Tel. 0512-332 60
www.varabyggkonsult.se

Lagerhuset erbjuder ett brett utbud av gödningsmedel.
– Allt för att kunna tillgodose våra kunders önskan om 
rätt gödningsmedel till rätt behov, säger Peter Lars-
son, produktansvarig för gödning och växtskydd samt 
växtodlingssäljare.   

Vem har egentligen störst kunskap om sin jord och växtnärings-
balans? Jo, givetvis lantbrukaren själv, lyfter Peter fram.

– Dialogen är viktig för att hitta en bra strategi. Även erfarenhe-
ten hos säljaren har stor betydelse så att man kan kombinera 
teoretiskt behov med praktiskt genomförande och presentera 
en helhetslösning som ger mervärde. 

Nära kundrelationer
Just erfarenhet inom gödningsmedel finns så det räcker och blir 

över. Peter har arbetat på Lagerhuset i 22 år med försäljning.

– Målsättningen med mitt arbete är rätt insats på rätt ställe i rätt 
tid och att se resultat tillsammans med kunden. Detta är en av 
flera förklaringar till att föreningen idag har många nöjda kunder.

– Vi informerar våra kunder om aktuella gödslingsråd, tar fram 
nya gödselmedel och har en god tillgång på gödning. Vi gör 
våra inköp via DLA och kan på så vis också erbjuda rätt produk-
ter till konkurrenskraftiga priser. 

Gödning
– för alla behov



Delar du vår passion?
Vi brinner för jordbruk och växtskydd. Tack vare 
era idéer och erfarenheter hjälper ni oss att 
utveckla de produkter du behöver. 

Visste du att det är vi som tillverkar bland annat 
Agil, Mavrik, Legacy och Trimmer?

Läs mer på adama.com
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Rådgivningen mellan säljare och kunder är en viktig 
byggsten i en bra affär. På Varaslättens Lagerhus er-
bjuder vi alltid ”ett gott råd” så att helheten i affären 
gör det lönsamt för medlemmen.

Lagerbladet går ut till alla medlemmar cirka en gång i månaden 
med enklare råd och information om vad som händer på  
Varaslättens Lagerhus.

Vill man vara med i någon av våra fältvandringsgrupper, där 
man kan ses i fält för aktuella insatser i säsong, så samarbetar 
Varaslättens Lagerhus med Hushållningssällskapet.

Under en fältträff får medlemmarna bolla frågor och idéer både 
med rådgivare i branschen och lantbrukskollegor för att gemen-
samt höja kunskapsnivån och lyfta sin odling ännu ett snäpp.

Helheten
– rådgivning och kunskapsutbyte i alla affärer



ANVÄND VÄXTSKYDDSMEDEL MED FÖRSIKTIGHET. LÄS ALLTID ETIKETT OCH PRODUKTINFORMATION FÖRE ANVÄNDNING. OBSERVERA ALLA VARNINGSFRASER OCH SYMBOLER.

Insektsmedel

NNeexxiiddee®®  iiss  ttrraaddeemmaarrkk  ooff  FFMMCC  CCoorrppoorraattiioonn  oorr  aann  aafffifilliiaattee..  FFMMCC  äärr  mmeeddlleemm  aavv  SSvveennsskktt  VVääxxttsskkyydddd..

Nexide® CS
Bredverkande pyretroid med långtidsverkande effekt. Formulert i modern mikrokapsel, som 
skyddar grödan. Mot skadeinsekter i odlingar av stråsäd, raps och ärter.

Kontroll av skadeinsekter

fmcagro.se

Nexide-annons186x95mm.indd   1Nexide-annons186x95mm.indd   1 20-10-2020   14:48:1220-10-2020   14:48:12
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Lagerhuset strävar att ha marknadens effektivaste och lönsam-
maste växtskyddsmedel. Enkelhet och tydlighet är ledorden för 
att skapa kundnöjdhet inom segmentet växtskyddsmedel. 

Tillsammans med kunden skapar vi växtskyddsrekommendatio-
ner som är effektiva  och prisvärda. 

Lagerhuset har tagit fram ett komplett sortiment av marknads-
ledande växtskyddsmedel som också täcker in potatissidan. 

Förutom det breda utbudet erbjuder föreningen också ett antal 
mervärden som förgyller kundupplevelsen. Våra hämtlager i 
området är mycket uppskattade och de som vill ha produkter-
na hemkörda kan få det, då vi har egen distribution. Dessutom 
har vi fältvandringsgrupper för att ge information där kunderna 
också utbyter erfarenheter sinsemellan.
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En nygjord markkartering är ett viktigt verktyg som 
lantbrukaren kan använda för att utnyttja gödsel och 
kalk på ett optimalt sätt i växtodlingen. Det här hjälper 
Lagerhuset till med.

Ansvarig för området markkartering är växtodlingssäljaren  
Mikael Eklöf. Han har arbetat på Lagerhuset i tre år och stor-
trivs, både med sina kollegor och med kunderna.

– Det är en väldigt trevlig arbetsplats och det är roligt att kunna 
bistå kunderna med lite hjälp i deras vardag. 

Lagerhuset erbjuder kunderna ett analyspaket av jordprover-
na från markkarteringen som passar lantbrukaren och dennes 
förhållande bäst. 

– Utifrån analysresultatet skapar vi, tillsammans med lantbru-
karen, styrfiler för att optimera utnyttjandet av produkten. Detta 
verktyg kan användas för både kalk och exempelvis fosforgöd-
ning. 

Det bästa av allt
På Lagerhuset finns en sammansvetsad och mycket kunnig 
grupp säljare och rådgivare. Mikael lyfter också fram den närhet 
till och känsla för lantbruket som föreningen har.

– För att göra våra kunder nöjda arbetar vi utifrån deras syn-
vinkel. Vi hjälper dem med deras problem och förser dem med 
marknadens bästa produkter. 

Markkartering 
– för maximalt produktutnyttjande

Vi utför olika transporter
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DAGS ATT KALKA
Med Cresco jordbrukskalk stimulerar du tillväxten, 
höjer kvaliteten på grödorna och får en bättre 
näringsbalans i jorden.

Cresco kalk – sunt bondförnuft

www.smamineral.se

Mikael Eklöf och Claes Nyberg



Delägarskapet i Spannex gör att Lagerhusets kunder 
har tillgång till ett utökat produktsortiment.

– Det innefattar allt från vägsalt, djurfoder, salter och mineraler 
till grillkol och fågelfrö, säger Peter Darljung, produktansvarig för 
handelsvaror samt växtodlingssäljare.

Ljungskilebördige Peter växte upp med två stora passioner, fot-
boll och livet på hans morfars mjölkgård. I bollspelandet insåg 
han tidigt sina begränsningar, så istället satsade han på lantbru-
ket. Sedan april 2020 arbetar han på Lagerhuset och efter cirka 
ett år på sin arbetsplats är intrycken mycket positiva. 

– Det bästa med jobbet är att träffa kunder och hitta lösningar 
för dem. Det är ett utvecklande jobb.

Peters försäljningsområde är främst Dalsland och han utgår från 
Erikstad, där det finns ett försäljningskontor och ett växtskydds-

lager där det går att hämta ut växtskyddsmedel under säsong-
en.

– Genom att vi gemensamt diskuterar vad som är optimalt för 
varje kund kommer vi fram till den bästa lösningen. Så skapar 
vi nöjda kunder, säger Peter. 

Även plast
Handelsvarorna levereras direkt med turbil till gården från 
Spannex lager i Vänersborg. I och med samarbetet med Poly 
i Vårgårda tillhandahåller Lagerhuset också plast och nät till 
ensilering, som också levereras direkt till kund om kunden inte 
vill hämta själv på Polys lager. Plasten är tillverkad av Aspla. 
Balplast finns från 25 my ändå ner till 19 my i ett antal olika fär-
ger. Plansiloplast finns i 150 my och 115 my och det går också 
att köpa 40 my mikrofilm.

Handelsvaror 
– en totalpartner
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WWW.GRASTORPSJARNHANDEL.SE
MÅNDAG - FREDAG 7-18    LÖRDAG 9-13   TEL 0514-58770

Peter Darljung
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TRANSPORTSYSTEM FÖR LANTBRUK OCH INDUSTRI
Skandia Elevator leder utvecklingen av transportsystem för spannmålsindust-
rin, inte bara genom högkvalitativa produkter utan också mjukvaror som 
förenklar och förbättrar vardagen. Alla produkter, från bandtransportör till 
den innovativa appen Grain Cloud, är användarvänliga och gjorda för att 
förstärka lönsamhet och effektivitet. 
Det är alltid en bra investering att välja Skandia Elevator!
Läs mer på skandiaelevator.com

Klicka eller scanna 
QR-koden för att se 
vår film



Vänd dig med förtroende till oss på Haags Gummi 

så hjälper vi dig rätt - Ring  0512-10290.

Vi har mångårig erfarenhet och utför även vulkning

av traktor- och entreprenaddäck.

Södra ringleden 6

534 50 Vara 

www.haagsgummi.se

info@haagsgummi.se

I samarbete med:

Din Däckpartner i Vara 

Haags Gummi
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Camille Maamari
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Tänker du på energi ska du direkt tänka på  
Lagerhuset. Så vill Camille Maamari, försälj-
ningsansvarig för produktområde energi, att 
kunderna ska känna. 

Att Camille har den filosofin är lätt att förstå. Lagerhuset 
erbjuder nämligen det mesta inom energiområdet, som 
diesel, eldningsolja och HVO från leverantören SOSAB. 
I produktutbudet finns även smörjmedel, fettpatroner, 
motorolja, AdBlue och mycket annat från Hagmans. Det 
finns också ett samarbete med ScanBio gällande bräns-
lepellets, storsäck och småsäck.

– Vi och våra leverantörer står för en kundnära försälj-
ning. Vi erbjuder rätt produkter med snabba leveranser, 
något som vi vet står högt upp på kundernas önskelista. 

Alltid ligga steget före
Servicetänkandet har Camille i blodet, tidigare var han 
egenföretagare och han gillar att jobba med människor. 

För honom är det viktigt att alla kunder känner sig trygga 
och uppskattade. Att handla av Camille eller någon av 
hans kollegor ska helt enkelt vara en trevlig upplevelse.

– Jag brukar stämma av med kunderna vilka löpande 
behov de har. Jag jobbar proaktivt och vill att kunderna 
ska känna att jag är tillgänglig, det är viktigt för mig. 

Camille, som är stationerad på anläggningen i Tråvad, 
jobbar även aktivt med olika typer av kampanjer för att 
säkerställa att kunderna kan få smörjmedel med rätt 
förutsättningar.

– Vi har även kampanjer på diesel och eldningsolja som 
är mycket uppskattade. 

Energi 
– din naturliga energileverantör

Diesel | Eldningsolja | HVO | RME
0322-832 00 www.sollebrunn.com
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Din logistikpartner i alla lägen!
TIMA Logistik AB är det nya företaget med den gedigna erfaren-
heten. TIMA har personal, transport och maskinleverantörer 
med mångårig erfarenhet och ett grundmurat gott rykte. Vi 

kombination!
Besök gärna vår hemsida timalogistik.se

Huvuddelen av Lagerhusets transportarbete utförs av 
egna fordon. 

– Logistiken är en av hörnpelarna i vår verksamhet och bidrar 
starkt till att skapa de värden som efterfrågas av våra kunder, 
säger Fredrik Söderström, VD 
 
Inleveranser av spannmål i skörden, förflyttning av produkter 
till mellanlager, utleveranser till kunder i Sverige och export via 
hamnen i Uddevalla är några områden som kräver kapacitet 
och genomtänkt planering. Lagerhusets två transportledare 
och åtta chaufförer är nyckeln till framgången där kompetens, 
vilja och lojalitet präglar hela gruppen.

– Genom transportledning med hög precision, nära relationer 
och tät kommunikation med kunder och ett professionellt be-
mötande vid upphämtning och leverans skapas mervärde även 

i logistiken. Med kontroll även på distributionskedjan säkerstäl-
ler Lagerhuset också att utlovade kundlöften uppnås.

Trygga samarbetspartners
Flottan av lastbilar uppgår till sex stycken, vilka täcker upp för 
huvuddelen av det transportbehov som finns under normalsä-
song. Fordonen är anpassade för de behov som verksamheten 
kräver, samtliga fordon är bulkfordon som klarar av varierande 
förutsättningar ute bland lantbrukarna. Ett av fordonen kan 
också förses med kran för att säkerställa leveranserna av pro-
dukter i storsäck och på pall. 

– För att klara av de enorma mängder som uppstår i skörd har 
vi också utvalda partners i form av Tima Logistik, Jerkers åkeri 
samt några dedikerade åkerier. Tillsammans med vårt eget åke-
ri säkerställer vi en väl fungerande logistik även under extrema 
förhållanden. 

Åkeri  
– egen transport och planering ger stora fördelar

Fredrik Söderström
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Synergieffekter
Att kunna erbjuda både transporter och lagring är ett populärt 
koncept. 

– Enkelheten med att ha endast en kontaktyta och leverantör 
i hela sin odlingsprocess är något som är mycket uppskattat 
bland våra medlemmar och kunder. Att vi även har full kontroll 
på transporterna, med egna transportledare och chaufförer 
som endast fokuserar på våra egna kunder, gör att vi kan leve-
rera det lilla extra. Samordning och planering med vår produk-
tion och lagring ger oss också möjlighet till produktivitetsvinster 
som är svåra att uppnå utan eget åkeri. 

”En stark  
duo med hög 
servicegrad.”

Carolina Björkman Rickard Kullenberg



Vi kan byggmaterial! 

Kontakta oss redan idag.

lennart.lunden@optimera.se
0512-745114

 

karin.dahlen@optimera.se
0512-745105

 

peter.norehed@optimera.se
0512-745112

 

peter.berlin@optimera.se
0512-745141

 

thed.lindgren@optimera.se
0512-745124

Lennart Lundén

 

Karin Dahlén

 

Peter Norehed

 

Peter Berlin

 

Thed Lindgren

VARA Gamla  
Tegelbruket / 
0512-74 51 00 
Mån-Fre 7-18 
Lör 9-13
www.optimera.se
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Joakim Bender

Evelina Jonsson
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I Vara tar vi emot all konventionell spannmål. I loka-
lerna ryms också ett högteknologiskt laboratorium 
där spannmålens kvalitet mäts. Vid anläggningen 
ligger huvudkontoret där ledning, administration och 
säljare finns tillgängliga. 

I juni 2021, när de två nya silorna är på plats, finns 95 silos i 
olika storlekar. På siloanläggningen jobbar åtta heltidsanställda, 
plus en person som arbetar med projekt och tekniska lösningar. 
Under skördeperioden augusti–september tas säsongs- 
anställda in och dagsrekordet är att ha tagit emot 364 fordon 
med en total invägd vikt på 8 860 ton.

– Vi har en kapacitet på 100 ton per timme. Vi har sju gropar, 
nio torkar och tre kylmaskiner som kyler spannmålen efter tork-
ning, berättar Joakim Bender, produktions- och 
anläggningschef.

I anläggningens laboratorium görs ett flertal analyser för att få 
fram en grödas kvalitet. Vid ankomsten tas prov via Rakoraf, så 
att man direkt kan se grödans kvalitet och styra den till rätt silo. 

– Beroende på vad spannmålen till exempel har för proteinhalt, 
falltal med mera kan vi sortera grödan efter vår slutkunds 
önskemål. Vi kan i tid avfärda de inleveranser som bland annat 
innehåller skadedjur innan spannmålen tippas i våra gropar. 

En ständig utveckling
Kunderna kan också lämna ett förprov/gårdsprov där kunden 
och föreningen kan få en analys av spannmålen innan den 
kommer till anläggningen eller direkt till slutkunden.

– I ett sådant förprov kan vi se vilken kvalitet spannmålen har. 
Om det visar sig att ett förprov håller rätt kvalitet kan vi köra 
en direktleverans från lantbrukaren till vår slutkund, vilket ger 
miljövinster. 

Mycket har hänt i Vara och mycket kommer att hända. Tanken 
är att utveckla, effektivisera och förbättra anläggningen på bäs-
ta möjliga sätt. Det gäller styrsystem, körvägar och kvalitet och 
att skapa ett riktigt bra flöde. Till exempel har Lagerhuset köpt 
några grannfastigheter.

– Just nu gör vi ett försök att hyra ut fastigheten som 
Lantmännen Maskin varit i. Det finns väl också tankar på  
att vi själva kan tänka oss att expandera i framtiden.

Vara  
– en toppmodern siloanläggning med  
rejäl kapacitet

GEREKO AB är det självklara valet för lantbruk och entreprenad, smörj-
medel samt rengöringsmedel. Vi fi nns i Västergötland till bilverkstäder, 

traktorverkstäder, bensinstationer, åkerier, bussbolag & industrier.

Vi är även återförsäljare av GEPLUS+. Finns som Spolarvätska, 
Kylarglykol och Avfettning.

Ring och beställ hos oss!
0512-120 95 l 070-299 60 48

Vi finns på Södra Ringleden 2 i Vara.
(Mitt emot Willys)

Öppet måndag-fredag kl. 7.00-16.00

Vi är återförsäljare åt



Elinstallationer för lantbruk

återförsäljare för

Med passion för asfalt.

Hos oss finns duktiga asfaltsspecialister, 
redo att stötta dig med teknisk kunskap 
och bästa lösning efter dina behov.
Välkommen till Skanska.

Kontakta mig så berättar jag mer
 
Viktor Bromér, 070-571 53 19, viktor.bromer@skanska.se

En del av 
Skanskas 
Gröna 
Initiativ

skanska.se/asfalt
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www.qurage.se

På anläggningen i Tråvad tas all KRAV-odlad spann-
mål emot och här finns en lagerkapacitet på  
12 500 ton. Syftet med anläggningen i Tråvad är att 
kunna särhålla KRAV-odlad spannmål och konven-
tionell spannmål. 

Huvudlagret av förnödenheter och insatsvaror till lantbrukar-
na finns i Tråvad, där bemanningen består av 2,5 heltids-
tjänster plus säsongsarbetare. I Tråvad rensar vi utsäde av 
vår egen produktion och vi har ett stort lager på exempelvis 
vallfrö.

Det är viktigt att kunderna får en bra service och känner sig 
väl bemötta på Lagerhusets anläggningar, därför har det 
under de senaste åren gjorts investeringar i Tråvad. Gamla 
silos har bytts ut och nya hallar för förvaring av utsäde och 
gödning har byggts. 2018 installerades nya plåtsilos.

– Sedan hoppas man ju att våra kunder tycker att vi gör ett 
bra jobb också. I kundmottagningen försöker vi alltid ha ett 
trevligt bemötande. Sedan pratar vi med kunderna i kön, 
här är det viktigt att vår köhantering fungerar bra eftersom 
man ju inte vill sitta i kö alltför länge, säger Joakim Bender, 
produktions- och anläggningschef.

Joakim, som arbetat på Lagerhuset i drygt ett år, trivs i sin 
yrkesroll.

– Det är ett arbete där jag kan ta mycket egna beslut, vilket 
är inspirerande.

Tråvad 
– en KRAV-certifierad anläggning



VÅR TEKNIK
DIN FRAMGÅNG

www.ory.se

Smedstorpsgatan 16, Skara • 0511-130 45
Parallellvägen 62, Vänersborg • 0521-26 26 60

Storgatan 11, Vara • 0512-30 00 70
www.sbl.se

– mer tid i framtiden

Mycket av kundkontakten står den fem man starka 
administrationsavdelningen för.

– Kunderna ska mötas av en inställning att vi gör allt för att
kunna svara på deras frågor så bra som möjligt. Och finns 
det ett problem så ska det lösas, säger Anders Hammer, 
administrativ chef.

Till administrationen hör kunder och medlemmar av sig med
frågor om fakturor, avräkningar, anmälning till träffar, uttag av
sparmedel, frågor kring medlemskap och mycket annat.

– Vi ger både extern service för medlemmar, kunder och
leverantörer och intern service för att stötta andra avdelning-

ar på företaget med administrativa delar. Sitter inte vi själva 
på svaret ska kunden bli kopplad till den som bäst kan hjälpa 
till.

Ett lagarbete
Gemensamt för all typ av service är att den ska vara tillfreds-
ställande, på Lagerhuset släpps inget ärende förrän det är 
löst. Liksom alla delar i verksamheten är administrationen 
också en viktig del av Lagerhusets verksamhet.

– Föreningen tjänar verkligen sitt syfte och vi bidrar alla till 
att Lagerhuset ska leverera de bästa spannmålspriserna på 
marknaden, på både kort och lång sikt, summerar Anders 
efter 13 år på Lagerhuset.

Administrationen  
– ett trevligt och professionellt kundbemötande
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Anders Hammer



Bandtransportörer

0733-32 70 20
nilssonsrorservice@gmail.com
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Lillemor Larsson

Ida Hillesköld
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Lagerhuset jobbar mycket aktivt med håll-
barhetsfrågor.  
– Vi mäter och sätter upp mål, som sedan 
blir projekt, säger Johan Samuelsson, kva-
litets- och miljösamordnare. 

Att hållbarhet är i ropet märker Johan av, både 
i den allmänna debatten och i kontakten med 
kunder. En del av hållbarhetstänket innefattar att 
kunna ge rätt råd till odlarna, som hjälper dem att 
fatta rätt beslut efter de förutsättningar som finns 
på deras fält. Annars ligger fokus inom företaget 
på att minska användningen av fossil energi, ha 
en effektiv elanvändning och effektiva transporter. 

– På anläggningen i Vara har vi i princip varit 
fossilfria vid torkning sedan 2012, då vi anslöt oss 
mot fjärrvärmenätet och kan köpa större delen av 
värmebehovet. Vi producerar en del av värmen 
med vår biobränslepanna, som byttes ut 2019. 

Tråvad nästa
En annan viktig faktor i hållbarhetsarbetet är cer-
tifieringarna. Lagerhuset är idag certifierat för ISO 
9001, ISO 14001, GTP, 2BSvs och KRAV. 

– Certifieringarna är en trygghet både för oss och 
för våra kunder, där vi visar att vi jobbar enligt ett 
system som uppfyller krav och är certifierat enligt 
standarder. 

Ännu återstår det saker att göra på miljö- och 
hållbarhetsfronten. Nu närmast ska det påbörjas 
en liknande resa i Tråvad som i Vara.

– Vi har sökt och blivit beviljade investerings-
stöd i Klimatklivet och vi kommer nu att fortsätta 
med att handla upp en biobränslepanna, som 
ska ersätta det mesta av den eldningsolja som vi 
förbrukar idag.

Hållbarhet 
– i framkant inom hållbarhet och  
certifieringar

SÄKRA OCH HÅLLBARA
LIVSMEDEL
FRÅN FRÖ TILL FAT 
— CERTIFIERING LOKALT OCH GLOBALT

intertek.se 08-750 00 00
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Fakturerings-
tjänster

Fiber-
installationer

Service

Välkommen
till oss!

Bioenergi
Ångproduktion

Service

EPD-
certifierad 

vattenkraft kvanumenergi.se

Elbils-
laddare 
för företag  
och privat
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Hos oss på Kapellservice i Lidköping kan du beställa det mesta som har 
med PVC-duk att göra. Rullkapell till din vagn, nytt skydd till  
slåtterkrossen eller ett vindnät efter eget önskemål.

info@kapellservicelidkoping.se • kapellservicelidkoping.se

Vi tillverkar skyltar på beställning  
till riktigt bra priser

Vi har presenningar på lager men gör även på 
måttbeställning

KAMERA
övervakning

Gårdsplan
Ej

genomfart

Lagerhusgatan 4 
534 31 Vara 

0512-30 04 50

info@varalagerhus.se 

www.varalagerhus.se


