
Den lokala  
butiken med det  
breda utbudet 



Personlig service  
när den är som bäst!
Östra Ljungby Lantmän är en fristående ekonomisk förening som 
funnits på samma plats sedan 1927. Genom åren har det hänt mas-
sor. Vid starten servade vi främst bygdens lantbrukare, idag är vi en 
fullgod bygghandel och erbjuder ett brett sortiment inom bygg, hus, 
trädgård och lantbruk. Hos oss hittar du allt du behöver under ett tak!

Den personliga servicen är fortfarande det som utmärker oss. I frä-
scha lokaler får du råd och tips av våra kompetenta medarbetare, 
som alltid är redo att hjälpa till. Vi bjuder såklart på en kopp kaffe, 
så att vi i lugn och ro kan hitta rätt lösning för just dig.

På Östra Ljungby Lantmän har vi alltid också tagit våra egna  
beslut. Vi samarbetar med Bolist för att kunna erbjuda våra kunder 
bra priser, men det är vi själva som bestämmer över sortimentet. 
Därmed kan vi anpassa sortimentet efter vad våra kunder behöver. 



»Från planta 
till planka«

Med trä bygger vi framtiden.  
Vi levererar helhetslösningar av trävaror 

till bygghandeln och hustillverkare. 

Allt för hemmafixaren!
Har du ett intresse för hem- och trädgård? Bor du 
på landet med djur? Eller är du en professionell 
byggare?  På Östra Ljungby Lantmän har vi allt du 
behöver.

En komplett bygghandel
Hos oss hittar du allt från virke och isolering till 
skruvar och spik. Skulle vi inte ha någon produkt i 
lager så fråga vår personal. Vi har möjlighet att ta 
hem det mesta på beställning och är fria att välja 
våra egna leverantörer. 

Trädgårdsarbete – balsam för själen
Trädgården och trädgårdsarbete gör oss gladare, 
friskare, mer harmoniska och kreativa. Vi har red-
skapen och produkterna som krävs för att du ska 
kunna skapa din drömträdgård!

Vi sätter färg på tillvaron!
Vi har en stor färgavdelning och har möjlighet att bryta 
färg efter dina önskemål.

Hämta energi hos oss
Vi ger våra kunder massor av viktig energi. I sortimen-
tet finns såväl diesel och eldningsolja som pellets.

Foder för häst och smådjur
Vi har ett välsorterat utbud av foder och tillskott. Vi 
erbjuder till exempel ett lokalproducerat hästfoder. 

Invägning av spannmål
Som service till traktens lantbrukare erbjuder vi 
spannmålsmottagning. 
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Du har väl
inte missat våra
kulörnyheter?

Grafitgrå och Antracitmatt, 
en är lite mörkare och

den andra är matt
och lite ljusare.

Ett komplett
takavvattningssystem

Lindabs system för takavvattning är marknadens mest 

omfattande och beprövade. Det monteras snabbt och enkelt 

utan kitt, fogmassa eller specialverktyg. Vi lämnar 15 

års garanti på takavvattningssystemet som finns i många 

olika kulörer, Lindab är dessutom först på marknaden att 

erbjuda ett matt alternativ. Den galvaniserade stålplåten med 

sitt dubbla färgskikt ger en god väderbeständighet, ett mycket 

gott rostskydd, hög färgstabilitet och naturligtvis en tålig 

och vacker finish.

Vad är Bolist?
Bolist är en inköpsorganisation för 200 fristå-
ende bygg- och järnhandlare. Sedan 2010 
är Östra Ljungby Lantmän delägare i Bolist, 
vilket ger oss möjlighet att förhandla gemen-
samt med leverantörerna för att få bättre avtal 
och priser. Det gynnar dig som kund genom 
många fina erbjudanden och kampanjer på 
varor.

Mer information om Bolist hittar du på  
www.bolist.se/butiker/ostra-ljungby-lantman

Östra Ljungby Lantmän
Bläsingevägen 7
264 71 Östra Ljungby

Telefon
0435-210 24

E-post
ostraljungby@lantmaen.se

Hemsida
www.ostraljungbylantman.se

Vill du synas och märkas?

Vi gör din idé verklig.

RÖSA SKYLT

www.rosaskylt.se    info@rosaskylt.se


