Nyhetsbrev sommaren 2019
Vi är redo för skörd
När spannmålen överlämnas till oss förädlas det till ett livsmedel och våra
kunder ställer höga krav på råvaran. Berte Qvarns värdeord är hållbara,
familjära och stolta. Detta önskar vi även genomsyra din verksamhet för
fortsatt god affärsrelation. Välkommen till Berte Qvarn!

Mottagningsplatser Slöinge och Långås
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Här på Berte Qvarn lossar ni i spannmålsgropen eller på anvisade lossningsplattor. Från dessa
plattor sorterar vi därefter in spannmålen i anläggningen för fortsatt spårbarhet.
Munkagårds Egendom i Långås tar emot konventionell vara likt tidigare år.
Kontaktperson på Munkagårds Egendom är Pelle Andersson,
som nås på telefon 070-549 43 63.
OBS! All spannmål ska vara kontrakterad innan leverans, gäller båda mottagningsanläggningarna.a.

Trafiksäkra kärror

Förprov

Vi uppmuntrar er att kontrollera att kärrorna
ni levererar spannmål till oss är trafiksäkra,
väl rengjorda och arbetsmiljövänliga.

Likt tidigare år vill vi att ni lämnar in ett representativt förprov till Berte Qvarn. Detta
görs före första leverans för att kunna bedöma
kvaliteten och gäller oavsett leverans till Berte
Qvarn eller Munkagård.
Provet gör ni enklast genom att tröska ut för
hand (eller med tröskan). Det krävs ca 1 kg
spannmålskärnor för att göra våra analyser.
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Leveransförsäkran och KRAV-certifikat
Vi påminner om att varje spannmålsleverans ska medföljas av en korrekt ifylld leveransförsäkran.
Varje leveransförsäkran får ett unikt batchnummer och detta följer spannmålens väg genom hela
qvarnen och ger oss värdefull spårbarhet. Leveransförsäkran hämtas på vår hemsida,
www.berteqvarn.se.
Ekologiska odlare bifogar dessutom ett giltigt KRAV-certifikat
för respektive gröda vid varje leverans.

Min Sida

På inloggningssidan Min Sida på www.berteqvarn.se ser du dina inleveranser till oss. Här får du
uppgifter om levererad gröda, dess vikt och analysresultat. Kontakta oss om du saknar dina inloggningsuppgifter, maila info@berteqvarn.se eller ring 0346-71 52 00.

Öppettider och kontaktuppgifter

Under skörden har vi öppet veckans alla dagar, men det kan alltid ske undantag. Vi försöker SMS:a ut
aktuella öppettider och meddela förändringar så snart vi kan.

I skörden jobbar vi skift för att erbjuda öppen spannmålsmottagning från tidig morgon till sen kväll.
Vid varje skift finns en jourhavande spannmålsmottagare som nås på telefonnr 072-575 51 93.

Vi ses snart!
Sommarhälsningar
från Fredrik o c h h e l a
0346-71 52 42
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