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Årsberättelse 2020

Året som gått har inte varit något annat år likt. Hörby Lantmän har för
första gången passerat 300 miljoner i omsättning, som i sin tur har
genererat ett riktigt bra resultat för året 2020. Frågan är om det inte är
det bästa resultatet i vår förenings historia. Går stämman på styrelsens
förslag så kommer vi troligtvis även ha rekord i utdelning för året i kronor
räknat. Procentuellt i utdelning får vi gå tillbaka till 90-talet för att hitta
motsvarande nivåer. Tråkigt nog kan vi inte fira detta på vår stämma.
Nils Fransson, som var interims-VD
sedan hösten 2019, startade en resa i
butiken med stort fokus på kunden, på
försäljningen samt startade upp en
förändringsresa. Klas Dahl vår nya VD,
har fortsatt på den resan och utvecklat
idén i hela företaget, vilket har varit
mycket framgångsrikt. Trivseln bland
personalen har också kommit tillbaka
och alla gör ett bra jobb. Hela
personalstyrkan är mycket delaktig i
det fina resultatet.
Vi kan också konstatera att Hörby
Lantmän är i rätt bransch, vi har som
företag inte blivit drabbade av covid19.
Tvärt om, så har många av våra
medlemmar och kunder haft tid att
snickra och fixa på sina byggnader.
Många har också skaffat sig djur, och
de som redan hade djur har skaffat sig
ännu fler. Naturligtvis så åker de till
Hörby Lantmän för att skaffa
byggmatreal, färg, foder m.m. Ingen
vågar åka till storstan för att handla
längre.
Trots att personalen möter många
kunder i butiken så har arbetsstyrkan
klarat sig väldigt bra från pandemin. Vi
har gjort vad vi kunnat för att både
personal och kunder ska känna sig
trygga i vår butik. Alla kan inte jobba
hemifrån tex inte butikspersonalen
som måste vara tillgänglig för alla våra
kunder.

En del av den ökade omsättningen i
bygg och butik har troligtvis att göra
med de ökade öppettiderna under
helger.
Vi kan också glädjas åt en bra
spannmålssäsong, inte riktigt rekord,
men inte långt ifrån. Eftersom
föreningens torkintäkter blev låga,
kommer det er som medlemmar till
godo, och det bjuder vi på.
Vi fick in mycket spannmål på kort
tid, trots det flöt arbetet på jättebra.
De som jobbar på
spannmålsmottagningen är väl
intrimmade, allt från labbet till de
som passar torkarna. Personalen
lägger ner hela sin själ i att allt ska
flyta på så bra som möjligt, de vet
att ”stirriga bönder”, vilket många av
oss är mitt i skörden, är inget att
leka med.
Det är år som detta, som gör det
roligt att vara ordförande i en så fin
förening.
.

Stefan Frank, ordförande

"Frågan är om det
inte är det bästa
resultatet i
föreningens historia"

Mitt intåg i föreningen blev i mitten av januari med fokus på Lantbruk
för att därefter, med start i april, ha en överlämnings period om 3
månader med Nils Fransson. Vill i detta sammanhang samtidigt passa
på och tacka Nils för den kunskap och den erfarenhet inom området
han förmedlade till mig kring butik och hur det skall göras bättre. En
bra skola som driver mycket av det förbättringsarbete vi gjort och
kommer att göra framöver, både inom inne-och utebutiken.
Målsättningen för mig när jag
tillträdde som er VD den 1/7 kan
beskrivas i tre områden.
1.
2.
3.

Skapa lönsamma affärer
Skapa operationell och
finansiell effektivitet
Skapa en bra arbetsplats
där personal kan trivas och
utvecklas

Ett ytterligare tack vill jag rikta till
den fantastiska personal jag
arbetar ihop med. Tillsammans
har vi skapat en bra omsättning
för 2020 men även lönsam
sådan. Fortsatt fokus på både
säkerställa intäkter och att hålla
nere kostnaderna utlovas.

Något som jag aktivt kommer
Jag presenterade en tydlig
arbeta med under 2021 blir att få
förbättringsplan till styrelsen
till en bättre kommunikation med
för hur vi som förening kan nå
er medlemmar. Pandemin gör att
dessa mål. Det är den som sedan vi får tänka nytt då fysiska träffar
legat till grund för mycket av det och samlingar inte är möjliga.
arbete som gjorts under året och Som ett led i den inriktningen
kommer spilla över till 2021.
kommer därför en enkel enkät
med ett fåtal frågor skickas till er
En vägledning från styrelsen
medlemmar. Uppskattar
skapades vid strategimötet som
verkligen om ni vill besvara denna
hölls i slutet av oktober. En rad
när den kommer senare i vår. Har
frågeställningar betades av. En
ni redan nu synpunkter och idéer
av de större punkterna var att
på vad som kan göras bättre, så
det togs ett beslut att utöka
är ni hjärtligt välkomna att
lagrings-kapaciteten i
komma förbi, ringa eller mejla.
Västerstad om strax under
Tillsammans står vi starkare i
7000 ton. Ett projekt som vi i
Föreningen!
dagarna när detta skrivs,
ansöker om bygglov till. Tanken
är att det skall stå klart våren
Klas Dahl, VD
2022.

"Ett ytterligare tack
vill jag rikta till den
fantastiska personal
jag arbetar ihop med"

"Spannmålen kom in
med riktigt låga
vattenhalter, så det gick
väldigt fort att torka"

Efter den milda vintern var
grödorna i ett bra skick tidigt på
våren. I slutet på april och en bit in
i maj drabbades vårt område av
nattfrost med flera minusgrader ett
antal nätter i sträck. Detta frestade
grödorna på en del ställen.
Nederbörden kom med stor
variation i området, på en del
ställen var det riktigt torrt under
växtsäsongen. Detta resulterade i
en normal avkastning av
spannmålen totalt sett, med stora
variationer mellan olika fält. Under
skördeperioden hade vi ett
fantastiskt skördeväder,
spannmålen kom in med riktigt
låga vattenhalter så det gick väldigt
fort att torka in spannmålen.
Spannmåls kvalitén var överlag bra
med undantag för rågen som
drabbades av mjöldryga och några
maltkornsfält drabbades av rosa
kärnor.

"Soltimmar var över det
normala i både mars
och april".

Poolpriset på konventionell
spannmål hamnade på en bra
nivå och har fortsatt att stiga på
eftermarknaden i pandemins och
råvarurallyts spår.
Föreningen har under 2020
hanterat ca 50 000 ton spannmål
under varav ca 31 000 i Västerstad,
10 000 i Hörby och resterande via
direktleveranser. Under perioden
har föreningen torkat ca 31 tusen
ton spannmål
Kravspannmålen har haft det
kämpigare eftersom det har blivit
överskott i marknaden på en hel
del kravgrödor.

Mats Nilsson,
spannmålsansvarig

Efter en mild vinter och regnigt
Rågen angrepps av sköldfläcksjuka
januari och februari blev de följande som avstannade men kom tillbaka
månaderna torra och vårbruket
och kunde konstateras i mindre
kunde påbörjas under bra
angreppsgrad på bred front .
förhållanden. Det höstsådda fick en Brunrost hittades också. Enstaka
mild övervintring med bra bestånd
trips förekom.
som följd.
Rågveten fick mindre angrepp av
Maj månad var kylig med frostnätter gulrost och utvecklades svagt och
som vid några tillfällen gav djup frost. på en låg nivå.
Följden blev att höstrapsens
I Vårkorn fanns angrepp av
huvudskott och potatisens blast
bladfläck och skjöldfläcksjuka men
frostskadades. Även spannmål
utvecklingen bromsades upp och
drabbades men i mindre omfattning.
blev till slut ganska små. Kornrost
Denna svala månad missgynnade
hittades också under säsongen.
utvecklingen av svampsjukdomar som
Under 2020 var även dessa
därför etablerades senare än normalt.
angrepp på en lägre nivå.
Angreppen av svamp och insekter
blev relativt litet. Soltimmar var över Trots dessa låga nivåer av
sjukdomsangrepp visar en del
det normala i både mars och april.
försök att en svampbehandling
Av svampsjukdomarna i höstvete
kan vara lönsam!
blev mjöldaggsangreppen små,
svartpricksjuka förekom men
Inge Sahlé,
utvecklades långsamt under de torra
växtodlingsansvarig
förhållandena.

"10143 st sålda
Bäverplant under
april-juni"

Över 20 000 produkter
på 3000kvm, Hörby
Lantmän är den
självklara platsen för
dig som vill göra en bra
affär!

Var ska vi synas, höras och
var når vi vår kundgrupp
bäst är de frågor vi har
ställt oss. Radion har visat
sig vara en mycket lyckad
kanal.

Känslan av ett klipp,
sortimentsgenomgång och
Denna radioreklamen har
exponering av varor har
spelats flitigt under året
varit och fortsätter att vara
på Guldkanalen, med
ett prioriterat område i
avlutnings frasen ”Butiken
butiken. Med detta fokus
för hela familjen”.
skapade vi en ny tjänst till
Marknadsföring är ett av
Sara som butiksde områden vi har jobbat
koordinator och kan också
aktivt med under 2020.
titulera sig biträdande
butikschef. Saras
huvudfokus är marknadsföring och exponering.
Mitt fokus som butikschef
är bemanning, lönsamhet,
butikslayout och att
tillsammans med
avdelningsansvarig sätta
vårt sortiment.
Har ni hört den förut?

"Försäljningen har
slagit rekord och trycket
på hela byggsidan har
varit väldigt högt"

2020 har för byggsidan varit
ett extremt år på sitt sätt.
Effekten av det minskade
resandet på grund av
pandemin gjorde att fler
personer spenderade sina
pengar på att renovera och
bygga om hemma.
Försäljningen har slagit rekord
och trycket på hela byggsidan
har varit väldigt högt.
Vi fick då nya utmaningar i
form av att lyckas få tag på
byggmaterial, eftersom det
inte bara var vi som ökade vår
försäljning utan något som var
genomgående för hela
branschen.
Detta gjorde att våra
leverantören fick slut på sina
lager och nya inköpskanaler
fick letas upp.

Trädgård och färg var två
vinnare under 2020. Vi
firade miljonökningen i
försäljning med tårta och
en fråga jag ställde mig mer
än en gång var:
Hur mycket jord kan man
behöva?
Kompetens, erfarenhet och
att passa in i gänget, vid
nyrekrytering är det mycket
som ska stämma. Inför
sommaren anställdes ett
härligt gäng (grabbar),
hungriga på att få jobba
och vilken sommar det
blev. Under hösten
kompletterade vi med tre
nya förmågor, Patrik
byggsäljare, Krister på
trädgård samt Camilla
foder och lantbruk.

Anna Engman,
butikschef

Men tack vare bra arbete från
bland annat David så lyckades
vi till största del hålla våra lager
fyllda.
Prognoserna visar på att vi står
för samma utmaning även detta
året, men vi håller på att säkra
upp så att vi alltid skall ha
material hemma till alla kunder.
I slutet av året anställdes en ny
byggsäljare vid namn Patrik
Malmros för att kunna täcka
upp för den ökade
arbetsbelastningen.
Patrik har snabbt kommit in i
jobbet och blivit ett bra tillskott
till vårt gäng.

Jörgen Nilsson,
byggsäljare

"Trots ett bra år så
måste vi ju satsa
ännu högre 2021"

Kaminförsäljningen för året har
gått bra trots att vi hade ingen
kall vinter samt att det var varmt
långt in i slutet av november.
Precis som på byggsidan så har
många husägare lagt mer fokus
på hus och hem i pandemins
spår. Det har gynnat handeln så
även på kaminsidan.
Vad det gäller pannor så har vi
kommit igång bra med Twinheat
som vi tog över agenturen på i
hela landet. Framförallt på
reservdelssidan men även en
och annan ny panna har det
blivit. För pelletspannor så har
vi fått in ett nytt märke som
heter Ulma, istället för Ariterm,
som gick i konkurs.

Totalt omsatte vi ca 7 miljoner
för året inom energidelen, där
pelletsförsäljningen kom igång
bra i slutet av året tack vare att
vi fick lite kyla till sist.
Målet är naturligtvis nu att slå
detta och satsa lite högre för
2021.

Thomas Fridh,
energiansvarig

Att åka ut på mässor eller
besöka potentiella kunder har
varit svårt men det till trots så
har vi lyckats hyfsat med
försäljningen.

Stefan Frank, ordf.
Pontus Mattsson, v.ordf.
Johan Nilsson
Johan Henrysson
Fredrik Holmen
Anders Lennardsson
Nils-Åke Johannesson
Erik Hermelin

070-620 57 13
070-523 00 13
073-366 20 48
072-520 21 59
070-575 00 79
070-201 10 65
070-365 23 28
070-649 44 10

stefan@zoofor.se
almhultsgard@hotmail.se
rabylund@telia.com
johan.henrysson76@gmail.com
fredrik@goranssonsmaskiner.se
lennardsson@telia.com
info@ingemanstorp.com
erik@dalbyhill.se

Ronny Karlsson
Anita Alfastorp
Alf Johansson

070-872 20 91
070-553 65 62
073-806 14 98

andersronnykarlsson@telia.com
anita.alfastorp@telia.com
alf.j@lant-ek.se

Christian Gustavsson, Sam.
Mats Andersson
Per Persson
Gunnar Olsson
Per-Erik Bertilsson

070-872 67 17
070-158 40 63
073-182 25 27
070-818 01 74
070-523 25 65

klostersagenlantbruk@gmail.com
andersson.dalagarden@telia.com
solkallan.per@gmail.com
gunnarolsson@lyby.se
bertilsson.p@telia.com

Stämma
25 mars 2021 kl 19:00
Styrelsen har fattat beslutet att stämman för 2020 kommer att avhållas digitalt via Microsoft Teams.
Ingen föranmälan krävs.
Hur gör man för att deltaga i den digitala stämman?
För dig som redan är en van deltagare i digitala möte via Teams så finner du länk samt
telefonnummer för alternativt deltagande via telefon.
LÄNK:
alternativt
Ring in och anslut:

https://bit.ly/2NY1jlz
+46 8 502 439 60
När du ringt in så ska du ange kod 217823738#

Vill du ha hjälp?
Om du vill ha assistans eller hjälp så kontakta oss tidigare i veckan så hjälper vi dig.
Stämman startar kl 19.00 men logga gärna in en 20-30 minuter innan så att inte tekniken gör
att ni kommer in sent. När stämman startar så uppskattar vi om ni stänger av era mikrofoner
för att undvika störande ljud.
Vill ni under stämman begära ordet eller ställa en fråga så gör det genom att trycka på
handsymbolen eller skriva i chatten så kommer mötesordförande att ge er ordet. Glöm då inte att
sätta på er mikrofon innan ni börjar prata.
Fram till strax innan stämman startar så kommer Lars-Göran att ha sin telefon på om någon
behöver en sista hjälp med tekniken. Vänligen ring då 070-298 32 63
Annars hoppas vi på en bra digital stämma och att inte tekniken hindrar er från att vara
aktiva och ställa frågor till våra representanter från ledning och styrelse.
Mycket välkomna till årets digitala stämma!

Styrelsen i Hörby Lantmän gm VD Klas Dahl

