Kristianstad 2018-08-23

Justering av kampanjstart

Utefter väderomständigheter och intresset för att utnyttja tidig leverans har datum för
kampanjstart justerats till följande:
Lister: 30 augusti (tidig leverans 30/8-2/9)
Kristianstad: 3 september
Östra: 19 september
Odlare som berörs av den justerade kampanjstarten meddelas av Lyckeby alternativt
transportör.
Har du frågor kring din leverans ber vi dig kontakta vågmästarna, kontaktuppgifter finns på
nästa sida. Vågmästare vid Östra fabriken är anträffbar from 27/8.
Om din potatis transporteras med lejd transport (GDL) eller egen transportör ska dessa
kontaktas i första skede.

Telefonnummer till GDL (från och med 27/8)
Lister: 0722 – 41 63 30
Kristianstad: 0722 – 41 63 30
Östra: 0480- 444 42 21

Övrigt
-

Från och med denna kampanj kommer inga vågsedlar skrivs ut från Listerfabrikens vågbod. Uppgifter kring dina inleveranser kan du som vanligt se på
hemsidan.

-

För leverantör som inte levererat potatis på sin leveransdag utan att anmäla
förhinder senast 2 dagar före, har Lyckeby rätt att ta ut en avgift på 20 kr/ton
för utebliven potatiskvantitet. Detta gäller även för tidig leverans.
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LISTER
De leverantörer som vid kontraktsteckningen anmält att
”Vesanklumpar” kan förekomma i potatisen skall leverera sådan potatis
enligt sin leveransplan,
TISDAGAR från den 11 september till kampanjen slut.
OBS! Endast potatis som kan misstänkas innehålla ”Vesanklumpar” skall
levereras under denna tid.
Måndag - fredag
Lördag - söndag

07.00-15.00
07.00-14.00

Telefon vågen
E-post vågen

044-28 62 40
vagml@lyckeby.com

KRISTIANSTAD
Måndag - tisdag
Onsdag
Fredag - söndag

06.00-19.30
09.30-19.30
06.00-19.30

Telefon vågen
E-post vågen

044-28 61 64
vagmk@lyckeby.com

ÖSTRA
Måndag - tisdag
Onsdag
Torsdag - fredag
Lördag - söndag

06.30-15.00
06.30-14.00
06.30-15.00
08.00-12.30

Telefon vågen
E-post vågen

044-28 61 31 (från och med 27/8)
vagmo@lyckeby.com
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