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Odlarbrev – viktiga datum  
 Teckna kontrakt senast imorgon 15 november 

 Dags att anmäla sig till årets kretsmöten  

 Utsädesförsäljningen öppnar 8.00 den 14 december  

 Nästa inventering sker den 30 november  

 

Kontraktsteckning  
Teckna ditt kontrakt senast imorgon 15 november. Vår försäljning är fortsatt mycket stark med 

historiskt höga priser och mycket god efterfrågan. Till kommande odling är baspriset höjt till 90 

öre/kg från 2022 års nivå på 74 öre/kg (för potatis med en stärkelsehalt på 20%). Utöver detta är vår 

ambition att som lägst betala en efterlikvid i nivå med nuvarande. HIR Skåne har nyligen släppt sina 

grödvalskalkyler för 2023 där stärkelsepotatis ligger i topp, se tabell nedan.  
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Välkommen på kretsmöte  
Östrakretsen – 1/12 

Listerkretsen –  6/12 

Kristianstadskretsen – 8/12  
 

Kallelser är utskickade men finns även att läsa på hemsidan. Anmäl er gärna på hemsidan redan nu 

eller maila medlem@lyckeby.com . 

 

Utsädesförsäljningen öppnar 14 dec 
Onsdagen den 14 dec kl. 8.00 öppnar utsädesförsäljningen på hemsidan. Vi kommer tillämpa samma 

fördelningsstrategi för Kuras och Saprodi likt förra året:  

 

 Försäljningen av Kuras och Saprodi stänger 15 dec kl: 08:00 (öppet 24 h).  

 Om det under första dygnet har sålts för mycket av dessa sorter kommer fördelningen göras 

jämt över samtliga beställningar som gjorts under första dygnet.  

 

Observera att för övriga sorter utöver Kuras och Saprodi gäller principen ”först till kvarn”. Tyvärr 
kommer Quadriga och Avenue inte finnas till försäljning pga brist på bra grundmaterial men det finns 
andra tidiga sorter till försäljning. Mer information om utsädesförsäljningen och sortval kommer i ett 

separat utskick.  

 

Inventering november 
Det är dags för nästa inventering den 30 november.   
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Stefan Hansson Kristoffer Gustafsson   

044-28 61 49  044-28 61 65    

  

Gabriella Malm Martin Andersson   

044-28 61 53  044-28 62 17 
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