
Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker



Medlemsägd förening
Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och 
grönsaksodlare i hela Sverige. Tillsammans är vi starka 
och lägger stort fokus på nyttiga och färska svenskodlade 
produkter. Under 2013 genomfördes en fusion med  
Samodlarna Sverige, vilket stärker vår position på den  
ekologiska marknaden. Under 2014 slutfördes även  
fusioner med BlekingeGrönt och NorrGrönt, tillsammans 
är vi en av Sveriges största medlemsägda odlarföreningar. 

På ett hållbart sätt säljer vi medlemmarnas produkter till 
grossister som i sin tur säljer vidare till kedjor, storkök och 
butiker. Öppenhet, rättvisa, kvalitet och kostnads- 
effektivitet är några av de nyckelord som hjälper oss  
på vägen mot vårt mål. 

Vi är en godkänd producentorganisation enligt  
EU-förordningen för frukt och grönsaker. Detta innebär att 
vi bland annat får bidrag till vissa miljö- och kvalitetsför-
bättringar i föreningen.

Sveriges största  
biogasproducent och 
oberoende gasinköpare



”Odlare i samverkan och ett 
samlat utbud hjälper oss på 
vägen mot framtiden” 
Olle Olofsson, Svenska Odlarlaget

+46 451 521 65
+46 70 67 86 759
alweco.se@minmail.net   

Representant i Skandinavien:
Mr. Wim Vermeulen

• Venlo växthus
• Mörkläggningsgardiner
• Kortdagsanläggning

• Skördesystem
• Uppvärmning
• Nyckelklara anläggningar

Din pålitliga partner för kompletta växthus och inredningar!

Alweco Scherminstallaties B.V.
Honderland 103
2676 LT Maasdijk The Netherlands

+31 174 51 61 31
+31 174 24 86 71
sweden@alweco.nl
www.alweco.nl 



Mikrogasturbinen Turbec T100 för produktion av el, värme och CO2 har installerats för växthus i Sverige sedan 
2001. Turbinen har till skillnad från en gasmotor ren förbränning av naturgas, varför rökgaser kan ledas in som 
CO2 gödning utan dyrbar katalytisk rening som krävs från gasmotorer. Kombikraft i växthus ger skattereduktion på 
inköpt naturgas, vilket medför förbättrad lönsamhet.

Enerswede AB är distributör för Turbec T100 i Skandinavien och har ett flertal 
referenser i Sverige för drift med naturgas i växthusapplikationer. 

För mer information kontakta: 
Johan Hall
Enerswede AB, Box 222 03, 250 24 Helsingborg, SWEDEN
Tfn:+46 (0) 709 600 905 • www.enerswede.com • johan.hall@enerswede.com

Auktion och  
traditionell försäljning
Ungefär hälften av vår försäljning sker via grönsaks-
auktionen. Auktionsklockan bidrar till kostnadsef-
fektiv hantering av de dagsfärska produkterna och 
marknadsmässiga priser. Under säsong arrangeras 
dagligen auktioner i Helsingborg och köparna kan 
med fördel handla på distans. Det är enkelt, prak-
tiskt och effektivt. 

Den andra hälften av produkterna hittar sin väg till 
kunderna via traditionella kanaler som fasta vecko-
priser, dagspris via telefon, aktiviteter och årsavtal.

Auktionsklockan är en försäljningsmetod som passar bra för 
färskvaror med varierande utbud och efterfrågan. 



Klimatsmarta och miljöriktiga 
produkter



Kyltransport från Odlare till Grossist o vidare till Butik.
Egna lager för tempererat livsmedel.

DFDS Logistics Karlshamn AB
domestic.karlshamn@dfds.com
0454-378 00

Försäljning, service och installation av klimatdatorer från

042-22 21 50

Närodlat med hög kvalitet
Odlarna.se är ett kvalitetskoncept som grundats på reglerna för Svenskt Sigill kompletterat med 
utökade regler för respektive produkt. Konceptet delas av grönsaksföreningar som jobbar med 
gurka, tomat och andra produkter. Produkterna är alltid närodlade och skördas med omsorg 
och passion. Det viktigaste för oss är att säkerställa kvaliteten och därför arbetar vi utifrån en 
kvalitetsmodell, som ställer detaljerade krav genom hela kedjan. Med hjälp av regelbundna 
kontroller kan vi garantera en genomgående hög kvalitet.

Naturligtvis innebär vårt arbete också att det alltid går att spåra produkten och se var den är 
odlad. Närodlade grönsaker ger en liten miljöpåverkan men en stor smakupplevelse.



Vi finns nära dig när du  
behöver och kan hjälpa din 
verksamhet att växa.

Välkommen till Swedbank!

Vi får 
företag  
att växa

Ekologiskt och svenskodlat
Ekoodlarna.se är svenska frukt- och grönsaksodlare som samarbetar under ett gemensamt  
ekologiskt kvalitetsmärke. Vi odlar enligt ekologiska principer i harmoni med naturen. Den  
gemensamma passionen för miljö, hälsa och det svenska jordbruket håller oss samman. Förutom 
att våra produkter ger mer smak är de miljövänliga och närodlade. Våra medlemmar finns överallt i 
Sverige.

Vi odlar till exempel örter, jordgubbar, gurkor, tomater och rotfrukter. Odlingarna drivs i   
harmoni med naturen och med årstiderna både på friland och i växthus. 
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RÅVAROR 
ATT LITA PÅ
När du köper mat märkt med 
Svenskt Sigill så får du obero-
ende certifierad och kvalitets-
säkrad råvara. En råvara fylld 
med svenska mervärden och 
miljöansvar. Ett tryggt val. 

www.sVenskTsIgILL.se

Svenska Odlarlaget Ek.För 

Knut Påls väg 3

256 69 Helsingborg

Tel 042-38 38 60

Fax 042-14 72 50

info@svenskaodlarlaget.se

www.odlarlaget.se

Tillsammans möter vi framtiden

 Rörlig Rost för optimalt förbränning

 Komplettlösning från flismagasin, 
styrning, automatisk utaskning, cyklon till 
skorsten

 Vi utför ombyggnaden utan att påverka
befintlig installation.
Pris exempel: 
1 650 000:- för konverterad TMW-panna från 1980 
på 2000 kw till fliseldning med effekt på 1300 kw

 Clean Energy Sweden AB
 www.bioenergy.nu 
 Telefon: 070 660 30 46 Mail: clean.energy@yahoo.com

Har du en befintlig kol- eller oljepanna?
Spara pengar. Vi hjälper er med konvertering till fliseldning. 

Fördelar


