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Vi kan med glädje lägga ännu ett riktigt bra år bakom oss på 
Hörby Lantmän. Omsättningen är i nivå med i fjol och resultatet ser
väldigt bra ut.

Detta arbete görs inte av sig själv. 
Med Klas vid rodret, som tydligt visar
att vi måste både gasa och bromsa,
och en personalstyrka som arbetar
mot samma mål har det blivit ett bra
resultat.

Den senaste tiden, som präglas av
Covid 19, har paketutlämningen ökat.
Eftersom internethandeln troligtvis
kommer att öka även i framtiden, är
paketutlämningen ett bra dragplåster. 

Som tur är har inte Covid 19
påverkat Hörby Lantmän så mycket,
snarare säljer vi som aldrig förr. 

Att vi startade med söndagsöppet
har troligtvis också bidraget till
merförsäljning i butiken. Detta är
positivt, för vinsten i butiken kommer
oss medlemmar till godo. 

Dessa svängningar i priserna gör det
ännu viktigare att man har ett nära
samarbete med våra säljare på
Hörby Lantmän. Säljare, som kan
hjälpa till att hitta rätt, både i
spannmålshandel, insatsvaror och
foderinköp. Detta gäller även för
våra bygg- och butikssäljare då
priserna inom dessa områdena
fluktuerar också.

Åren med bra resultat gör det möjligt
för oss att bygga ut vår
spannmålsanläggning i Söderskog.
Spannmålshandeln är ryggraden i
föreningen och det är en jätteviktig
dörröppnare för andra affärer. Vår
spannmålshandel ger också
medlemsnytta för alla våra
medlemmar. Skördesäsongen är kort
och intensiv, så det gäller att man kan
tippa av spannmålen på ett effektivt
och säkert sätt. Vi vet att tröskorna
måste gå för fullt då det är bra väder.
Förhoppningsvis får vi bättre skörd
2022 än vi fick 2021, då kan vi fylla de
nya silosarna. 

Stefan Frank, ordförande

"Vi vet att
tröskorna måste gå
för fullt då det är
bra väder"

I fjol skrev jag att vi troligtvis gjorde det
bästa resultatet i föreningens historia,
och därför är det extra roligt att vi kan
följa upp ett sådant resultat i år igen.
Framgången visar på en bra stabilitet i
föreningen. Med bra vinst ger det
möjlighet att ge en bra återbäring och
efterlikvid som kommer oss
medlemmar till godo.

Nu när butiken går som aldrig förr,
kommer vi att kunna göra en
ombyggnation inne i affären.
Ombyggnationen görs för att möta upp
ett bättre kundflöde och för att locka
till oss nya kunder.

En del problem började vi förvisso
se andra halvan av 2021, med bland
annat stigande priser på trävaror.
Dessutom har många andra
insatsvaror ökat i pris. Detta
drabbar tyvärr oss lantbrukare med
höjda priser på foder och
insatsvaror.  

Vi har startat upp som paketombud för
Postnord. Detta tar en del butiksyta i
anspråk, men det ger oss också nya
kunder. 

Pontus Mattsson hastiga bortgång
under hösten var ett hårt slag mot
oss alla, inte minst för vårt
styrelsearbete i föreningen. Pontus
har med sina 14 år i styrelsen gjort
en mycket förtjänstfull insats i att
driva föreningen framåt. Det är med
stor saknad vi tvingas gå vidare. 

Det blir en utmaning för
valberedningen att ersätta hans
kompetensbredd och intresse.
Mitt varmaste tack till Pontus för
den tid som gavs.  

Trots lite orosmoln är det roligt
att få vara ordförande i Hörby
Lantmän och samarbeta både
med personal, VD och styrelse.
Allra trevligast när det genererar
ett bra resultat. 



Klas Dahl, VD

Med detta sagt skall vi inte
förringa allt det gnet och
knop från all personal som
tillsammans har jobbat
med affär för affär som
skall skapa kundnytta och
vara lönsamma för
föreningen.
Medvetenheten och
affärsmannaskapet skall
genomsyra hela
organisationen, vi har
kommit en bra bit i det
arbetet. 

Nu när jag arbetat i föreningen i drygt två år känner jag mig riktigt varm i
kläderna och tillsammans med mina kollegor har vi nu fått upp farten i
vår förbättringsresa. 
Ombyggnad och
omprofilering av Bygg och
Butik pågår för fullt med
invigning 27/5. Utökning av
+25% lagringskapacitet
med ytterligare 6600 ton
spannmål i Västerstad
förväntas bli klart i juni med
invigning 20/6.
Förbättringar sker även på
en rad andra områden men
är mindre synligt och mer
kopplat i det interna
arbetet. Grundbulten är
dock alltid att parallellt hålla
god styrning på den dagliga
verksamheten och få den
fungera så smidigt det bara
går. Det är viktigt att våra
kunder känner sig rätt
bemötta och får det de
efterfrågar. Både vad gäller
service och vara. Det är lika
viktigt att vi ser oss som ett
försäljningsbolag med
utvecklingspotential. Att
aldrig tröttna på att skapa
förbättringar är ett annat
sätt att utrycka det. De som
inte väljer den vägen är
enlig min mening dömda
att förr eller senare gå
under. Hörby Lantmän och
dess tidigare former är på
god väg att fira 120 år två
år fram i tiden. Det väcker
ansvar och förpliktelse för
mig som bolagets VD att vi
skall vara en ännu mer
vältränad förening än idag
när vi blir 120 år. Vi måste
rusta för framtiden.

Under våren 2021 satsade
vi på två halvdags-
utbildningar till samtlig
personal inom bygg och
butik med temat
”Kundbemötande för bättre
resultat”. Syftet var att få en
bättre samsyn mellan
personal och ut mot kund.
Det handlar om att bemöta
olika kunders förväntan,
intention, köplust, hur ser
behovet ut och hur själva
köpbeslutet fattas. Det
handlade om hur vi skall
bemöta kunder i olika
situationer helt enkelt.
Detta område är något som
vi fortsatt skall jobba vidare
med under de kommande
åren. Vi som förening blir
aldrig bättre än hur vi
uppfattas av kunden eller
på marknaden. Det kan
vara en lantbrukare,
medlem eller inte, en
husägare som vill köpa en
kamin eller proffsbyggare
som vill köpa virke. Alla
kunder skall få ett bra
kundbemötande.
Successivt bygger vi ett
förtroende som ger ett
positivt rykte. Samtidigt vill
jag rikta ett stort tack för de
av er som kontakta mig för
att ger er syn på saken.
Utan information och insikt
från er medlemmar/kunder
kan inget framgångsrikt
förbättringsarbete skapas. 

På tal om resultat så känns
det ytterst glädjande att
finanserna för året ser
riktigt bra ut. Mer om det
kan ni läsa i den bifogade
årsredovisningen.
Marknadsläget med kraftigt
höjda priser på gödning och
plast har gynnat föreningen
då vi tidigt tog en viktig
marknadsposition. 
 Huvudsyftet i en ekonomisk
förening är att köpa in billigt
för sedan kunna sälja billigt
vidare till medlemmen. I en
uppåt-gående marknad blir
det betydligt enklare att
tjäna pengar men vi måste
fånga möjligheten som ges.
På byggvaror, inte minst på
virket, har vi sett kraftigt
höjda priser under året som
gått. För Bygg och Butik är
det helt skilt från
affärsmodellen inom lant-
bruk och föreningens
ekonomiska syfte. På virkes-
sidan har vi under 2021 sett
mycket skiftande priser.
Givetvis har vi försök hålla
nere lagervolymerna,  men
att inte heller ha varan
hemma skapar heller inga
affärer. Här råder det en
direkt markandanpassning
likt övriga aktörer på
marknaden för överleva.
Prisjusteringar måste ske
direkt.

Man måste balansera att
skapa vinster på upp-
marknaden för att kunna 
ta förluster när priserna
faller. I bästa fall på ett
ytterst medvetet sätt. Att
tappa stora pengar är lätt
om man inte är vaksam.

Faktum är att föreningens
alla fem affärsområden
Bygg, Butik, Energi,
Lantbruk samt Spannmål,
har skapat historiskt bra
resultat. Nu väntar
utmaningen att ro i hamn
2022.

Det är nöjda och
återkommande kunder som
skapar Hörby Lantmäns
resultat.



varmt välkomna att
kontakta oss. Vi räknar
gärna på era projekt, 
små som stora.

Vi ser framemot
ett nytt
odlingssäkert
2022!

Vi går med tillförsikt in
på det nya året med
målet att ytterligare
utveckla våra affärer.
Går ni i byggtankar är ni 

På Byggsidan har vi
fortsatt haft god tillväxt
och ännu ett rekordår
försäljningsmässigt.

"Vi räknar
gärna på era
projekt, små
som stora."

Patrik Malmros, 
byggsäljare

Ytterligare ett speciellt år
tillända, pandemin har
även under 2021 satt
prägel på vår tillvaro.

Den stora efterfrågan på
byggmaterial, i Europa
och USA, medförde brist
och svårt för våra
leverantörer att
tillfredsställa
leveransbehoven.
Periodvis stod vi utan
både cellplast och
många virkeskvaliteter.
Väldigt frustrerande när
man som säljare får
tacka nej till affärer pga
att man helt enkelt inte 

Den stora efterfrågan
och brist har också
orsakat historiska
prisökningar på framför
allt virke men även stål.
Förhoppningsvis ser vi
en stabilisering under
2022 med något lägre
virkespriser.

Redan den 1 april var det
skärtorsdag. Kylan utanför
husknuten bidrog till att
våren försenades. Till följd
av kylan växte rotsystemet
på grödan och när
värmen kom brakade det
lös i fälten med rasande
tillväxt och välmående
grödor. Det bådade gott
för framtiden. I maj stod
alla grödorna fantastiskt
frodiga och fina och
förväntningarna på en
rekordskörd började så
nätt ta form.

Men så kom den, torkan, i
början av juni. Sen var det
stopp på tillväxt-racet.
Med torka kommer också
färre och mindre 

angrepp av både svamp
och insekter. I rapsen
visade sig rapsbaggen en
kort period men fick kalla
fötter och avbröt sitt
angrepp. Trots torka visar
en axgångs behandling i
veten på god ekonomi. Det
har försöken visat i många
år. Problemet är ju om en
behandling skall göras eller
ej när det är så torrt. Vi vet
aldrig om det kommer 
regn och gör det de, då är
en obehandlad gröda
oskyddad med skörde-
bortfall vida överstigande
preparatkostnaden, ett
faktum.

Sen kom tröskan fram och
så gjorde också regnet. 

Skörden avklarades väl
någorlunda vettigt,
rapsådden blev gjord i
tid. Likaså höstsäden
kom på många håll i
jorden i rättan tid.
Ogräsbehandlingarna i
höstsäd var det dock lite
mer tveksamt med.
Ständiga skurar
försenade eller
omöjliggjorde för
sprutföraren att komma
ut i fält.
Gödningspriserna,
presenterade vid
halvårsskiftet detta år,
går till historien. Priserna
drog iväg till en aldrig
skådad nivå. Höga
gaspriser, stora aktörers
agerande, till viss del

valutapåverkan anses
vara orsaken. Lägg där
till fabrikanter som
stängde ner
produktionslinjer,
oroade över att inte få
sålt till dessa prisnivåer.
Brist på varor och
prisrace blev kontentan.
Tack vare Hörby
Lantmäns inköp ganska
tidigt, har många
kunder, trots allt, lyckats
handla till en rimligt
kostnad.

Inge Sahle, 
växtodling

"Tidig vår borde det blivit
när Påsken var tidig"

får tag i material. Men
det har varit samma
utmaningar för hela
branschen och i stort
har de flesta av våra
kunder haft förståelse
för längre leveranstider.



Spannmålshantering under
skörden blev ca 20 % lägre än
normalt. 

Mats Nilsson, 
spannmåls-
ansvarig

2021 påbörjar vi vår stora
utbyggnad som gör att vi kommer
att kunna ta emot ytterligare 
6 600 ton. Bygget ska stå klart inför
säsongen 2022. Då kommer vi att
kunna lagra upp till 27 600 ton i
Västerstad.

"Mottagning i 
Västerstad 28 200 ton, Hörby 7000
ton, direktleveranser 4 500 ton. "

Höstgrödorna var i en bra
kondition och bestånden såg
mycket lovande ut efter vintern.
Vårbruket rullade på med bra
förutsättningar vilket resulterade 
i jämn och fin uppkomst. I slutet
på maj såg det ut som om vi
skulle skörda en rekordskörd. 
När vi kom in i mitten på juni så
ville vädrets makter annorlunda.
Ihållande torka och
temperaturer över 30 grader i
kombination med blåst, satte
fort ner skörden på grödorna i
vårt område. Vårgrödorna
drabbades mest. Vi drabbades
även av hagelskurar i vårt
område i slutet på juli, vilket
orsakade stor skada hos en del
av våra spannmålsleverantörer.
Framförallt rapsen drabbades
hårt. 

 
Första torken byggdes 1962, det
var också detta år som den första
spannmålen togs emot. Enligt
gamla anteckningar låg
vattenhalten då på 20-39%.
Sammanlagt torkades ca 900 ton.
Byggnaden med torken rivs 2021.

Tommy Holmgren, 
anläggningsansvarig 
spannmål Västerstad

"Välkomna på
invigning den
20 juni 2022"

Vädret under skörden var inte att
lita på. Vi fick stora regnmängder
lokalt som ställde till det för
lantbrukarna och på våra plattor i
mottagningen, vilket resulterade
i ökade kostnader för torkning. 
Vi hade även haverier i våra
mottagningar, bl.a. brand i en tork 
i Västerstad.  
Något lägre rymdvikter på
spannmålen på grund av torkan,
kvaliten på spannmålen för
övrigt blev bra förutom
maltkornet som hamnade på
höga proteinhalter p.g.a. torkan
och lägre skörd än förväntat. 
Torkan drabbade flera länder
globalt som drivit upp
spannmålspriset till nivåer som vi
tidigare inte varit med om. Detta
resulterade i höga poolpriser på
konventionell spannmål.

Kravspannmålen har haft det
kämpigare med prisbilden på
grund av lägre efterfrågan på
kravspannmål. 



Nu ser vi fram emot ett
nytt år med spänning. Det
kommer bla att byggas
nytt kundvarv i butiken,
nya kassor, ny entre mm.
Även på bygglagret byggs
det om.
Hoppas vi ses!

Thomas Fridh, 
energiansvarig

32 297 st, så många
brev och paket från
Postnord hanterade 
vi under 2021. Black
Friday och julen är
årets största "köpfest"
för e-handel.

bästa för att fylla
hyllorna trots att det
var en del problem
med leveranser pga bla
Covid och container-
fartyget som fastnade 
i Suezkanalen.

utomhus där vi bjöd på
tomtegröt. Vi hade även
bjudit in några lokala
aktörer som tex. Ahlgrens
Munkar och Karolin med
sina fina hemmagjorda
grantomtar. Kanske
utvecklar vi denna
"julgata" 2022.

Med våra generösa
öppettider och stora
parkering väljer många
att hämta sina paket
hos oss. Vem vet,
kanske dyker det upp
fler aktörer i framtiden.

Vårens jippo valde vi
att ställa in då
restriktionerna
fortsatte. Sommaren
rullade på och
försäljningen likaså.

En avdelning som
fortsätter att öka är
hund, katt och
smådjur. Vi hoppas att
detta är ett område att
bygga vidare på, då vi
tror att det bor en
fyrbent vän i vart och
vartannat hem idag.

Äntligen fick vi
genomföra vår årliga
Julkväll, men under
anpassade former.

Anna Engman, 
butikschef
Sara Zsolyomi 
butikskoordinator

Vår fantastiska
personal gjorde sitt 

För att minska trängsel
skapade vi en "julgata" 

"Nu ser vi
framemot ett nytt
spännande år"

Tyra, 
"vakthund"

Efter ett händelserikt
år med både pandemi
och skenande energi-
priser, har det gynnat
oss som håller på med
ved och pellets. Vi har
sett en kraftig efter-
frågan på framförallt
kaminsidan som har
ökat rejält. När våra
husägare fått sina
elräkningar har man
velat byta eller
komplettera med
något annat än sina
värmepumpar.
Vi har även kommit
igång bra med våra
villapannor från Ulma,
som har fått mycket
bra kritik även på
socialamedier.Detta
gör att det känns som

ett bra val av efter
Ariterm.
När det gäller pellets
har vi sett en
volymnedgång
beroende på tappad
bulkförsäljning.
Vi ska försöka ta igen
det med en del
medelstora brukare
som vi har på gång.
Vi har även sålt en
del dieselvärmare
från Airrex för
uppvärmning av
garage/verkstäder.

"Under september
månad sålde vi 
450 pallar träpellets"
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