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Ordförande har ordet

Vi medlemmar i Gefleortens har också under året varit
mycket aktiva med att staka ut vägen framåt för vår
förening. Vi har beslutat om en ny värdegrund och en
ny strategi för tiden fram till år 2020. Värdegrunden
innebär att vi vill att Gefleortens och allt vi gör skall
kännetecknas av orden Naturligt nära, Kvalitet, Förtroende, Miljö och det Självklara valet. Strategin innebär
att vi fortsätter fokusera lokalt, på bra service, på nära
och engagerade ägare, och inte minst på att göra våra
produkter så unika som möjligt, så att vi kan ta ut ett
högt mervärde på marknaden och därigenom betala ett
högt avräkningspris.
Många medlemmar har åter igen under 2015 visat på
ett starkt engagemang för Gefleortens. Vi har genomfört
betessläpp, öppen gård och inte minst den största bonde
i butik aktivitet någonsin inom Gefleortens. Aktiviteten
var mycket uppskattad bland handlare och konsumenter. Totalt mötte vi kunder i 36 butiker. Tack alla ni
som deltog i dessa oerhört viktiga marknadssatsningar.
Man känner sig stolt att vara Gefleortare!
Under året har också samarbetsdiskussioner med andra
mejeriföreningar intensifierats. Vi inser alla att vi måste
samarbeta för att utvecklas framåt. Diskussionerna går
bra och vi hoppas vi kan nå ännu mer konkreta effekter
under 2016.

2015 blev ett tufft år för landets mjölkbönder, så även
för oss i Gefleortens. Året började ganska bra, men i
början på sommaren tvingades vi sänka avräkningspriset en första gång, och i september var det dags igen.
Vi insåg redan då att vi trots detta inte skulle nå årets
budgeterade resultat, men valde att prioritera avräkningspriset framför föreningens resultat. Årets resultat
på minus 5,9 Mkr landade långt ifrån budget, men
ganska nära den prognos vi upprättade i somras.

När det gäller affärsplanen för 2016 handlar målsättningarna framförallt om att utveckla försäljningen, säkra
överskottshantering, tydliggöra varumärket Gefleortens
och utveckla/effektivisera verksamhet och organisation.
Effektiviseringarna i mejeriet har redan kommit en bra
bit på väg och vi ser fram emot när vi ser full effekt av
dem även på vårt avräkningspris. Styrelsen har också
satt ett mål om en höjning av baspriset under året, och
att vi under 2016 skall redovisa ett positivt resultat för
föreningens verksamhet.

Under året har vi tillsammans med de andra mejeriföreningarna arbetat inom ramen för LRF Mjölk med att
påverka politiker att förändra och förbättra spelreglerna
för oss mjölkbönder. Några av de viktigaste resultaten
från arbetet är att LRF Mjölk bidrog till att EU-krisstödet till mjölkbönderna fördubblades till totalt 152
Mkr, det nationella stödet till norra Sverige ökade
med totalt 14 Mkr samt att återbetalningen av skatt på
lantbruksdiesel ökade med 100 Mkr. Lotta är värd en
eloge för sitt arbete att tillvarata Gefleortens intressen i
mjölkdelegationen och Svensk Mjölk.

Jag vill avsluta med ett stort tack till alla kunder, medlemmar och personal för det gångna året. Alldeles speciellt vill jag tacka Magnus Lindberg. Det kan inte vara
lätt att börja som Vd i en bransch som upplever sitt
sämsta år i mannaminne. Jag vet att jag talar för hela
styrelsen när jag säger att Magnus har klarat av sitt
elddop med bravur. Vi ser med tillförsikt fram emot
resultatet av de organisationsförändringar, marknadssatsningar och produktionseffektiviseringar som initierats under året.

I december 2014 tog vi beslutet att inte utfodra Gefleortens kor med soja ifrån Sydamerika. Vi trodde mycket på detta nya koncept, men tyvärr har vi haft svårt att
nå ut med budskapet under 2015. Det finns alltså mer
att göra inom detta område och affärsledningen har ett
fortsatt uppdrag att tydliggöra foderstrategin och se till
att den blir det mervärde för Gefleortens produkter
som vi alla önskade.

Månkarbo den 13 februari 2016
Thomas Lundgren, Ordförande
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VD har ordet

Under året har beslut fattats om att inleda ett långt samarbete med Kavli avseende produktion av Tiger, Bärry
och Multi Tiger. Produktionen kommer att startas upp
vecka 18 2016.
Under året har vi arbetat med ett övergripande förändringsarbete både bland medlemmarna och medarbetarna på mejeriet. Arbetet har präglats av stor delaktighet.
Arbetet har resulterat i en strategiplan fram till år 2020
och en affärsplan för 2016. Dessutom har förändringsarbetet resulterat i en organisationsförändring i november 2015 och ytterligare en förändring i januari 2016.
Totalt innebär förändringen nya tjänster för många
medarbetare i mejeriet och totalt berörs drygt ett tiotal
personer om uppsägning.
Tyvärr ser vi ingen ljusning på världsmarknaden under
första delen av 2016, det kommer troligen tyvärr att bli
ännu lite tuffare innan det vänder. Anledningen är att
många länder i Europa gasar och ökar sina produktionsvolymer, vilket kommer att öka överskottet och pressa
priserna ytterligare.
Vi ser dock flera ljuspunkter på den lokala marknaden.
Fler och fler efterfrågar våra produkter och de senaste
veckorna har vi fått flera nya kunder. Vi kan dock konstatera att efterfrågan förändras. Efterfrågan på vanlig
mjölk och fil viker, medan intresset för nya produkter
såsom kvarg, laktosfritt och olika specialprodukter ökar.
Denna förändring ställer stora krav på oss att vi kan
förändra och utveckla vår verksamhet i takt med en ny
efterfrågan.

Det har varit ett tufft och intressant första år i Gefleortens. Trots minskad försäljning, beslut om sänkta
avräkningspriser och tuffa förändringsbeslut måste jag
säga att jag stortrivs. Jag gillar när det händer saker och
det måste jag säga att det gör det här i Gefleortens, och
i hela mejeribranschen.
Året började bra, vi lyckades hålla försäljningen i nivå
med budget, men under våren och under sommaren
föll försäljningen, inte minst jämfört med den lite för
optimistiska sommarbudgeten. Samtidigt föll världsmarknadspriserna och våra konkurrenter behövde hitta
avsättning för sina produkter. Konkurrensen på lokalmarknaden hårdnade och priserna för vår överskottsmjölk föll. Detta innebar att vi tvingades sänka baspriset
till våra medlemmar med 18 öre från 1 juli och med
ytterligare 50 öre från 1 september.

Jag känner stor tillförsikt inför framtiden, vi har stolta
och engagerade medarbetare som gör allt för att vi skall
utveckla verksamheten för framtiden. Det bådar gott.
Vi har också stort förtroende bland de lokala konsumenterna. Vi skall vårda och utveckla det och se till att
Gefleortens kan leva och utvecklas i många år.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett
mycket bra jobb under 2015, speciellt vill jag tacka
Ann-Helene Carlsson för ett bra utfört arbete. AnnHelene går i pension i mars 2016 efter 25 år i Gefleortens tjänst.

Under året har Ica genomfört en satsning på den Svenska Mjölkproduktionen genom att höja priset på alla
en-liters mjölkförpackningar med en krona som skall
gå oavkortat till mjölkbönderna. För Gefleortens del
innebär satsningen att medlemmarna får cirka 1 miljon
kronor att dela på under denna sex månaders period.
Dessutom har ICA Maxi Gävles satsat ytterligare en
krona som de tar av sitt netto som kommer att ge cirka
100 tkr ytterligare att dela på.

Gävle den 13 februari 2016
Magnus Lindberg, VD
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Naturligt nära

Försäljning och Marknad

2015 har varit ett ytterligare år som kantats av olika
förändringar på världsmarknaden. Gefleortens drabbas
inte direkt av detta, men våra kollegor i branschen har
mycket råvara ute på marknaden vilket medför mycket
låga priser på vår Sverigemarknad.

Syftet med kampanjen var att visa ett tydligt ställningstagande. Samtidigt blev kampanjens syfte att vitalisera
Gefleortens som varumärke och påminna Gävles befolkning om sitt lokala mejeri.
Det fanns ett önskemål att foderstrategin skulle täcka
hela Gefleortens försäljningsområde och att få skulle
kunna undgå att se Gefleortens kor. Under processen
kom även önskemålet att en mindre anpassning av strategin skulle tas fram för att nå storhushåll i Stockholmsregionen. Detta för att locka restauranger, saluhallar,
men framförallt beslutsfattare i den offentliga sektorn.

2015 startade Gefleortens upp sin nya organisation på
sälj- och marknad. En säljare gick hem i förtidspension
och två tjänster på innesälj avvecklades. I den nya organisationen som nu satt sig, har vi tydliggjort tjänsterna
och satsat på mera sälj ut till butik och restaurang. Ytterligare säljåtgärder har under året satts in i Dalarna för
att öka försäljningen, vilket har visat sig mycket positivt.
Den 1 november tillsattes Anders Eriksson som ny försäljningschef med ansvaret även för marknadsfrågor.

Det slutade med att korna spred sig en bra bit utanför
både Gävle, Dalarna och Stockholm. Strategin har fått
uppmärksamhet på både nationell nivå genom en nominering till Columbi Ägg – en tävling för reklam riktad
till den offentliga marknaden. Men även internationell
uppmärksamhet genom tävlingen Epica Awards.

2015 har också varit ett händelserikt år för försäljningsavdelningen. Många aktiviteter har genomförts under
året. Den största aktiviteten som genomfördes under
året var lansering av en ny foderstrategi.
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Bonde-i-butik/Grönt avtryck
Efter att foderstrategin hade lanserats ville Gefleortens
fortsätta fronta med sitt tydliga miljöställningstagande.
Samtidigt ville vi förtydliga bondens roll i foderstrategin. Genom att bonden befann sig i matbutiker och
pratade om Gefleortens ställningstagande kunde vi ge
foderstrategin en mer seriös sida och personifiera strategin. Totalt genomfördes 64 butiksaktiviteter, varav 28
genomfördes i Dalarna.

Receptfolder
För att förtydliga hur Gefleortens produkter kan lyfta
matupplevelsen tog vi fram en receptbroschyr med säsongsanpassade maträtter. Varje recept lyfter fram en
Gefleortens produkt.

För att underlätta för bönderna, samt garantera att det
fanns en enighet i vad de pratade om skapade vi ett
övergripande miljömaterial som vi döpte till Grönt Avtryck. Här kunde vi vara mer ingående i Gefleortens
agerande och på ett smakfullt sätt beskriva vår miljösyn.

Produktnyheter 2015
2015 lanserade Gefleortens en ny smak till Crème Fraiche serien. Den nya smaken blev Ingefära-Chili. Även
yoghurt familjen ökades ut med en ny smak till 2,6 %
samt 0,5 % med Äppelkardemumma. Vår vispgrädde
ändrades tillbaka till 40 %, vilket visat sig bli en succé
bland våra kunder och konsumenter.

Receptbroschyrerna tas fram i samarbete med Receptskaparna. Upplägget påminner om det tidigare projektet som hette Guldkorn.

De populära betessläppen genomfördes under 2015 på
fyra av våra gårdar, och öppen gård genomfördes på
två av våra gårdar. Dessa evenemang är alltid mycket
välbesökta och ger oss på Gefleortens en extra chans att
prata med våra konsumenter om våra lokalproducerade
varor.

Under året fick även vår Bollnäsfil och Dalamjölken
kork på förpackningen.
Sociala medier
Gefleortens har under 2015 fått en explosiv ökning av
följare på sociala medier. Genom samarbetet mellan
Lundberg&Co har Gefleortens kunnat skapa en tydlig
struktur i arbetet med Facebook och Instagram. Det
har även lett till en ökad kontinuitet vilket gör att Facebooks algoritmer prioriterar Gefleortens inlägg och
spridningen är idag på en rekordhög nivå.

Gourmé-tips
CrèmeFraiche
ingefära & chili

Asiatisk soppa
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med ingefära- & chili crème fraiche

Mejeridrift - produktion

Produktion
Under 2015 vägde vi in 42.900 (45.457) ton. Då vi
har implementerat vår unika foderstrategi måste vi alltid ha ett överskott på mjölk eftersom vi inte kan köpa
in råvara.

Storpacksprodukter på 10 och 20 liter. Ovanstående
medför en markant ökning av produktionen på våra
minst mekaniserade linjer och kräver extra noggrann
planering och tekniskt underhåll.
Under 2015 har vi haft en god leveranssäkerhet, vi har
konstant legat i topp i våra kunders undersökningar
av leveranssäkerhet. Produktkvaliteten har dock tidvis
störts av läckageproblem, vilket vi dock kunnat åtgärda
genom ett effektivare samarbete med förpackningsleverantören. Vi måste även bli bättre på att driftsätta utrustning efter installationer och ombyggnationer – varje
sådan kräver konfigurationsändringar och därmed ofta
ett nytt sätt att arbeta.

Under året har vi arbetat med organisationen samt med
våra arbetssätt för ett smidigare flöde av varor genom
mejeriet, från råvara till distributionsbil. Vi har lagt
stort fokus på samarbetet med mejeriets teknikavdelning då vår produktivitet är till stor del beroende av
driftsäkerheten.
Största investeringen under 2015 blev tveklöst våra två
nya 1,5-litersmaskiner från ett för oss nytt varumärke
Galdi. Installationerna gick relativt bra och leveranssäkerheten till kund påverkades inte. I kombination med
det nya systemet av produktbanor har vi nu potential
att effektivisera vidare, nästa steg borde bli efterhanteringen av direktdistribuerade produkter där vi i dagsläget förlorar mycket tid pga. låg driftsäkerhet.

Ett viktigt steg för oss har varit att skapa en produktionsorganisation som även innefattar logistik vilket ger
oss bra möjligheter till ytterligare förbättringar i vår varuförsörjningskedja.
2016 kommer att bli ett krävande år med tanke på fortsatta investeringar, nya produkter och förpackningstyper men genom att arbeta vidare med organisationen,
effektivisera vårt arbetssätt och satsa på utbildning kan
vi bemöta framtida utmaningar på ett robust sätt.

Under 2015 har vi även sett en omfördelning av volymerna med anledning av förpackningstyp – i och med
nya legoåtaganden kommer bägarmaskinen få en klart
högre beläggningsgrad, samma sak gäller hinkproduktionen. Kunderna i offentlig sektor efterfrågar allt mer
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Mejeridrift - investeringar

Investeringar
Under 2015 har vi bytt ut de gamla 1,5 liters förpackningsmaskinerna till 2 st nya Galdi maskiner. Vi har
också investerat i korkapplikatorer, så att vi även kan
sätta kork på 1,5 liters förpackningar. De nya maskinerna var längre än de gamla, därför blev vi också tvungna
att göra en utbyggnad av väggen i förpackningshallen.

Vårt stora lager för blanks har vi flyttat ut från mejeribyggnaden till byggnaden som står utmed Södra Kungsgatan. Den byggnad som vi tidigare har haft uthyrd till
bilhandlare.
Detta har vi gjort för att kunna frigöra lokaler till nya
produktioner i mejeriet.

Samtidigt som vi bytte maskiner passade vi även på att
bygga om disken till dessa.

Vi har ersatt gamla kylbatterier i mjölklagret och för att
slippa använda de utslitna kylkompressorerna KK1-2,
har vi byggt om så att vi kan utnyttja överkapaciteten
på de nya CO2 kompressorerna istället. Det ger ca 3040% mer energi till värmeåtervinning, minskad elförbrukning, effektivare nedkylning av mjölklager samt
mindre behov av anmälningspliktig köldmedia.

Förut gick disksystemet på förpackningsmaskinerna direkt ner i avloppet, nu går maskindisk ihop med diskcentralen istället, och vi får en recirkulation av lut/syra.
Detta minskar kemikalieförbrukningen och påverkan
med surt/basiskt avloppsvatten och ger även ökad flexibilitet vid diskning.

Vi har reinvesterat i 2 nya limaggregat till trågpackarna
för att ersätta befintliga som ej längre var renoverbara.

Vi har ersatt den gamla avhärdningsanläggningen med
en ny modern anläggning pga att den dåvarande anläggningen blev utdömd vid besiktningen. Tyvärr råkade vi
ändå ut för ett pannhaveri i oljepannan i somras, pga att
det redan hade bildats för mycket kalk i ångdomen.

Vi har investerat i en ny MTC data till en ny tankbil. Tankbilen som åkte i diket i vintras klassades av
försäkringsbolaget som skrot. Åkaren investerade i en
ny tankbil och vi behövde investera i en ny MTC data
till bilen. Åkarna äger bil och tank och vi äger MTC
dator.
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Kvalitet och miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att minska belastning på
miljön och har genomfört investeringar under åren som
vi nu kan se resultat av. Vi har också påbörjat en utredning avseende byte av vår oljepanna för att kunna
minska utsläppen ännu mer.

Utsläpp
Vårt arbete med att tillsätta bakterien Bioamp freeflow
till vårt avloppsvatten för att minska utsläpp av fosfor
och BOD7 har vi sett ännu mer effekt av under 2015
än 2014.

Energi
Vi har under 2015 enbart använt oss av egenproducerad
restvärme för att värma upp diskcentralen och har på
det sättet nästan halverat användningen av fjärrvärme
jämfört med 2014.

Kvalitetsledningssystem
Gefleortens kvalitetsledningssystem omfattar hela verksamheten på mejeriet och systemet är uppbyggt enligt
de krav som finns i BRC Global Standard - Food. Under 2015 fick vi ett A-certifikat efter revision mot version 6. En ny version av BRC kom i juli 2015 och vi
har under året arbetat med att säkerställa att vi uppfyller
nya krav som finns i den. Fokus ligger på leverantörsbedömningar och bedrägeri, där vi måste riskbedöma
alla våra leverantörer och vilka bedrägerier vi kan tänkas
utsättas för. Det har varit ett stort arbete men otroligt
spännande och lärorikt.

Oljeförbrukningen har ökat under året på grund av
driftproblem både på el-ångpannan samt oljepannan
och vi har förbrukat mer olja än 2014. I och med att
oljeförbrukningen har ökat så har även utsläppen av
svavel, NOx samt CO2 ökat.
Avfall
Vår återvinning har minskat under 2015 mot 2014 och
det brännbara har ökat, detta beror på felsortering och
är något vi måste arbeta vidare med. Vi har minskat
mängden farligt avfall.

Tillbakadragande
Under året har vi varit förskonade från tillbakadragande. Men vi arbetar ständigt med att se över våra rutiner
och uppdatera dem.

Rengöring
Vi arbetar ständigt med att se över vår användning av
kemikalier och har minskat användningen av kemikalier under året. Minskningen beror framförallt på att
neutraliseringen har använt mindre lut och syra för att
justera pH.

Märkning
Förändringar gällande märkning är något vi ständigt lever med. Under 2015 har vi arbetat med att säkerställa
att alla våra produkter är märkta korrekt enligt livsmedelslagstiftningen 1169/2011 som kom i slutet av 2014.
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Personal

Årsanställda
Årsanställda har för året uppgått till 86 personer vilket
är en minskning med 4 personer jämfört med föregående år. All personal har varit delaktiga i pågående förändringsarbete som bl.a. resulterat i organisationsförändringar med neddragning av ett antal tjänster som
kommer att slutförhandlas 2016. Som normalarbetstid
har SAF:s statistik för normalarbetstid används.

Jämställdhetsarbetet på företaget syftar till att vara en
utvecklande och attraktiv arbetsplats för alla. Lönekartläggning och utvärdering av eventuella lönedifferenser
mellan könen genomförs årligen.
Personalvård
Vi samarbetar med Företagshälsan i Gävle som numera
heter Feelgood AB i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor.

Kompetensutveckling
I samband med medarbetarsamtalen som sker årligen
görs även en kartläggning av utbildningsbehov för kompetensutveckling.

Sjukfrånvaron är som tidigare låg och uppgick till 4,8
% av ordinarie arbetstid, vilket är en minskning med
0,2 % enheter.
Under året har även slumpmässiga drogtester utförts
där all personal ingått i urvalsgruppen enligt Gefleortens drogpolicy. Samtliga transportfordon har alkolås
installerat.

Hygienutbildning genomförs årligen för all produktions- och underhållspersonal enligt kraven i BRCstandarden.
Arbetsmiljö

Träningsbidraget för friskvårdsaktiviteter är som tidigare populärt och har under året används av 45 % av
personalen för valfri motionsutövning.

Skyddskommitténs aktiva arbete med att förbättra arbetsmiljön fortgår löpande med planerade skyddsronder
för att eliminera arbetsmiljörisker på företaget. Under
året har stora investeringar påbörjats och skyddsombuden deltar aktivt i projektarbeten för att värna arbetsmiljön.

I samband med förändringsarbetet anordnades en aktivitetsdag på Högbo Brukshotell. God lokal mat serverades och vi blev underhållna av föreläsare Pär Johansson
känd från arbete med Glada Hudik- teatern. Allt var
mycket uppskattat bland personalen.

Säkerhetsutbildning för samtlig personal har genomförts under hösten.

Uppvaktning
Vid årets föreningsstämma uppvaktades Anders Vedholm, Olav Nymark och Claudio Concha för 25 års
anställning, med minnesgåvor och blommor från företaget.

Personal från samtliga avdelningar har genomgått utbildning i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning samt
användandet av hjärtstartare som också inköpts och är
uppsatt på mejeriet.

Anders Vedholm, Olov Nymark, Claudio Concha
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Nr
1

Förvaltningsberättelse

hitta nya köpare. Allt detta har inneburit att konkurrensen
hårdnat och att importen har ökat.
För Gefleortens har förändringarna inneburit att försäljningen på hemmamarknaden minskat och att det har varit
svårt att sälja mjölköverskottet till rimliga priser. Detta har
inneburit att Gefleortens tvingats sänka baspriset till medlemmarna med 18 öre från 1 juli och med ytterligare 50 öre
från 1 september.
Gefleortens har under 2015 lanserat en ny foderstrategi.
Den innebär bl.a. att Gefleortens kor inte utfodras med soja
ifrån Sydamerika, utan att de istället enbart utfodras med
lokala fodermedel. Denna satsning innebär ett stort miljöansvar och en ännu större satsning på det lokala och nära.
Under året har beslut fattats om att inleda ett långt samarbete med Kavli avseende produktion av Tiger, Bärry och
Multi Tiger. Produktionen kommer att startas upp vecka
18 2016.
Under året har både medlemmar och medarbetare arbetat
med ett övergripande förändringsarbete. Arbetet har resulterat i en strategiplan fram till år 2020 och en affärsplan för
2016. Dessutom har förändringsarbetet resulterat i en organisationsförändring som bland annat innebär att personalkostnaden kommer att minska med cirka 6 Mkr per år. Full
effekt av besparingen nås dock inte förrän under 2017.
Gefleortens har under året investerat i flera nya maskiner
och står väl rustad inför framtiden. Årets största investering
har varit i ett nytt styrsystem för hela mejeriet som tas i
bruk under februari 2016.
Under november månad anställdes Anders Eriksson som
ny försäljningschef.

Styrelsen och verkställande direktören för Gefleortens Mejeriförening ek.för. avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Information om verksamheten
Gefleortens Mejeriförening är ett mejeri som producerar
och säljer förädlade mejeriprodukter såsom mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter framförallt på den lokala marknaden.Viss legoproduktion samt produktion av EMV-produkter har skett till handelskedjor. Försäljning sker också
av andra mejeriföreningars produkter på den lokala marknaden. Överskott av den egna råvaran har sålts vidare till
andra mejeriföreningar.

Invägning
Invägning från egna producenter uppgick till 47.555 ton
(46.195) en ökning med 1.360 ton. Eko-råvaran har uppgått till 7.326 ton (6.588) vilket motsvarar 15,4 % av den
totala invägningen.

Medlemmar
Antal medlemmar vid årets slut uppgick till 91 (102), en
minskning med 11 %. Totalt har 83 (84) producenter levererat mjölk till föreningen under verksamhetsåret. Under
2016 kommer 434 Kkr (370) i inbetalda insatser att utbetalas till medlemmar som beviljats utträde 2015.
Resultat och ställning
Nettoomsättningen uppgick till 363.583 Kkr, en minskning med 13.969 Kkr eller 3,7 %. Bruttoresultatet uppgick
till 50.522 Kkr vilket är 122 Kkr eller 0,2 % bättre än
föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -4.928 Kkr (3.405) Försäljningskostnaderna ökade med 6.503 Kkr och administrativa
kostnaderna ökade med 1.605 Kkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till -5.902 Kkr
(2.187). Resultatet av föreningens verksamhet samt den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår
i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning
med noter.

Framtida utveckling
Tyvärr ser vi ingen ljusning på världsmarknaden under
första delen av 2016, och det kommer troligen tyvärr att
bli ännu lite tuffare innan det vänder. Anledningen är att
många länder i Europa gasar och ökar sina produktionsvolymer, vilket kommer att öka överskottet och pressa priserna ytterligare nedåt.
Vi ser en ökad efterfrågan på ekoråvara och vi möter den
efterfrågan genom att vår största leverantör ställer om till
ekologisk produktion under 2016, vilket innebär att vi nästan fördubblar vår ekoinvägning till 2017.
Vi ser också en ökad efterfrågan på kvarg och laktosfria produkter. Gefleortens har svårt att själv tillgodose detta på
grund av de stora investeringar en sådan produktion medför. Gefleortens kommer därför att fortsätta och stärka samarbetet med flera andra aktörer i branschen, för att tillsammans med andra utveckla försäljningen på dessa områden.
Gefleortens kommer att möta den ökande konkurrensen
genom att satsa på nya produkter, nya förpackningar och
ännu bättre service till kunderna. Vi kommer också att arbeta ännu hårdare på att tydliggöra vårt miljöarbete och
vårt fokus på lokala förstklassiga produkter.

Finansiering
Balansomslutningen uppgick till 144.153 Kkr en ökning
med 5.115 Kkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till
2.169 Kkr en beviljad checkräkningskredit på 10.000 Kkr
har ej utnyttjats vid årsskiftet. Långfristiga lån uppgår till
18.949 Kkr. Pensionsavsättningar uppgår till 14.250 Kkr,
en ökning med 214 Kkr.
Soliditeten uppgår till 38 % (43).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2015 var ett tufft år för Gefleortens och för hela mejeribranschen. Rysslands importstopp och minskad efterfrågan
fick världsmarknadspriserna att falla med över 50 % under
året. Det påverkade inte Gefleortens direkt, men däremot
fick Gefleortens konkurrenter stora volymer som behövde
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Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Miljöpåverkan
Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter. Verksamheten ger i
huvudsak upphov till miljöpåverkan genom utsläpp till
vatten samt utsläpp till luft från oljepanna och lastbilar.

Balanserade vinstmedel
Årets vinst

12.587
171
12.758

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så

Koncern
Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens
Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, inte haft
några anställda och inte bedrivit någon verksamhet vare
sig 2015 eller 2014.

att till reservfonden avsätts
att till ränta på insatskapital avsätts
att i ny räkning överförs

9
162
12.587
12.758

Årsstämma
Ordinarie stämma med föreningens fullmäktige äger
rum på Engeltofta AB, den 27 april 2016 kl. 10.00.

Soliditet
Soliditet

Likviditet

Kapitalet omsättningshastighet
omsättningshastighet
Kapitalets
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Likviditet är mått på ett företags betalningsförmåga
på kort sikt och den beredskap härför som finns
inom företaget.

2012

2013

2014

Omsättning/Balansomslutning.

Insatskapitalets
andel
Insatskapitalets
andel
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av eget
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+ 50
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Finansering

2011

Soliditet visar företagets finansiella stadga och är
således måttet på betalningsförmågan på längre sikt.
Latent skatteskuld beräknas med 22 %.

2015
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Resultaträkning

Not
1, 2

2015

2014

Nettoomsättning
3
Kostnad för såld vara		

363.583
-313.061

377.552
-327.153

Bruttoresultat		

50.522

50.399

Försäljningskostnader		

-41.335

-34.832

Administrationskostnader

-15.993

-14.388

1.905

2.296

Övriga rörelsekostnader		

-27

-70

4

-4.928

3.405

43

80

Räntekostnader		

-1.017

-1.298

Resultat efter finansiella poster		

-5.902

2.187

5

6.099

-2.030

Resultat före skatt		

197

157

Skatt på årets resultat		

-26

27

Årets resultat		

171

184

Belopp i Kkr

Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter

Bokslutsdispositioner
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Balansräkning
Belopp i Kkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Not

2015

2014

6

2.550

4.590

Summa immateriella anläggningstillgångar		

2.550

4.590

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
7
Maskiner och andra tekniska anläggningar
7
Inventarier, verktyg och installationer
7
Pågående nyanläggningar 		

12.802
56.898
10.063
11.005

12.200
60.118
11.536
466

Summa materiella anläggningstillgångar		

90.768

84.320

8
9

120
3.452

120
3.452

Summa finansiella anläggningstillgångar		

3.572

3.572

Summa anläggningstillgångar		

96.890

92.482

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror		

13.582

13.993

Summa varulager		

13.582

13.993

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
10

26.210
4.343
959

27.036
1.942
3.415

Summa kortfristiga fordringar		

31.512

32.393

2.169

170

Summa omsättningstillgångar		

47.263

46.556

Summa tillgångar		

144.153

139.038

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

16

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not

2015

2014

Bundet eget kapital
Inbetalt insatskapital		
Insatsemission		
Reservfond		

9.722
728
11.116

9.319
780
11.107

Summa bundet eget kapital		

21.566

21.206

Fritt eget kapital
Dispositionsfond		
Årets resultat		

12.587
171

12.587
184

Summa fritt eget kapital		

12.758

12.771

Summa eget kapital

11

34.324

33.977

Obeskattade reserver

12

26.929

33.028

Avsättningar
Avsättning för pensioner

13

14.250

14.036

Summa avsättningar		

14.250

14.036

Långfristiga skulder
Skuld till koncernföretag		
Övriga långfristiga skulder
14

120
18.949

120
11.873

Summa långfristiga skulder		

19.069

11.993

Kortfristiga skulder
Mjölkproducenter
15
Kortfristig del av långfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
16

13.840
5.420
14.837
2.825
12.659

16.838
838
14.341
2.689
11.298

Summa kortfristiga skulder		

49.581

46.004

Summa eget kapital och skulder		

144.153

139.038

Ställda säkerheter

17

44.500

35.700

Ansvarsförbindelser

18

372

368

17

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		

2015
-5.902
13.407

2014
2.187
12.525

		

7.505

14.712

Betald skatt		

-26

27

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet		

7.479

14.739

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager		
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar		
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder		

411
881
3.574

107
-72
-4.840

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

12.345

9.934

Investeringsverksamhet
Förvärv av anläggningstillgångar		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		

-17.812
214

-10.877
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet		

-17.598

10.877

Finansieringsverksamhet
Förändring av insatskapitalet		
Utbetald ränta på insatskapital		
Upptagande av nya lån		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		

351
-175
7.076
7.252

392
-290
102

Årets kassaflöde		

1.999

-841

Likvida medel vid året början		
Likvida medel vid årets slut		

170
2.169

1.011
170

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar		
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar		
Övriga poster		

13.245
-52
214

12.525
-

		

13.407

12.525

Konsolidering
Bokslutsdispositioner		
Redovisat resultat		
Utbetald ränta på insatskapital		
Förändring av insatskapital		

-6.099
171
162
351

2.030
184
175
392

		

-5.415

2.781

Konsolidering i öre/kg invägd mjölk		

-11,38

6,02

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
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Bokslutskommentarer, noter

Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, icke
haft några anställda och icke bedrivit någon verksamhet vare sig 2015 eller 2014. GE MEJ´s fodran
på Gefleortens Mejeriförening, 120 Kkr, motsvarar det bundna egna kapitalet.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.
Fordringar
Fordringar upptas till de belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).
För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet.
För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet råmaterial, direkt lön,
andra direkta kostnader samt hänförbara indirekta tillverkningskostnader.
Anläggningstillgång
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas
ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive
realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningar
Kontorsbyggnad
Stommar		
Fasader, yttertak, fönster		
Industribyggnader
Stommar, fasader, yttertak		
Hissar och lyftanordningar		
Övrigt		
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Inventarier, verktyg och installationer
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5 år
50 år
20-50 år
20-25 år
20-25 år
20-25 år
5-10 år
3-10 år

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld
som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget endast egna kassamedel.

Not 2

Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter.

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har beräknats enligt
SAF normal arbetstid 1.615 (1.598) tim/år.
Antal årsanställda
2015
2014
Medelantalet anställda
86
90
varav kvinnor
25
26
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören
1.920
1.912
Övriga anställda
31.442
31.207
Sociala kostnader och pensioner
Sociala avgifter
13.262
12.269
varav pensionskostnader
1.526
1.498
Av pensionskostnader avser 336 Kkr (401) VD.
Avgångsvederlag
Några särskilda avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter,
VD eller personer i ledande ställning finns inte i föreningen.
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
varav kvinnor
Verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare
varav kvinnor

Not 3

Färskvaror
Råvaror
Summa

9
2

9
1

6
2

6
2

Nettoomsättningens fördelning 			
på rörelsegrenar
2015
343.110
21.305
364.415

Not 5

Skillnad mellan bokförda
avskrivningar och
avskrivningar enl. plan
Summa

2014
358.356
19.196
377.552

Not 6
Not 4

Operationella leasingavtal

2.002
1.954
1.872

Utgående restvärde enl. plan

20

2015

2014

6.099
6.099

-2.030
-2.030

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående balans
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ack avskrivn. enl. plan
vid årets början
Årets avskrivningar enl. plan
Utgående ack avskrivningar

Under året betalda leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal uppgår till 517 Kkr (318).
Framtida leasingavgifter avseende avtal där återstående
löptid överstiger ett år, fördelar sig enligt följande.
Förfaller till betalning 2016		
Förfaller till betalning 2017		
Förfaller till betalning 2018		

Bokslutsdispositioner

2015
10.646

2014
10.646

10.646

10.646

-6.056
-2.040
-8.096

-4.016
-2.040
-6.056

2.550

4.590

Not 7

Maskiner och inventarier
Maskiner o andra
Inventarier
tekn. anläggn. 		

Anskaffningsvärden
Vid årets början ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets anskaffningar/färdigställda
anläggningar
Årets utrangering/försäljning
Vid årets slut ack.ansk.värden
Avskrivningar enligt plan
Vid årets början ack. avskrivn. enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Justeringspost avskr. enligt plan/över
plan/omklassificering
Ack. avskrivn. enl. plan avseende
utrangering/försäljning
Vid årets slut ack. avskrivn. enl. plan
Restvärde enl. plan vid årets slut

Byggnader
och mark

Summa
2015

Summa
2014

162.742

42.802

28.822

234.366

224.046

5.073
-3.953

1.017
-944

1.184
-

7.274
-4.897

10.738
-418

163.862

42.875

30.006

236.743

234.366

102.624

31.266

16.622

150.512

140.444

8.293

2.330

582

11.205

10.486

-

-

-

-

-

-3.953

-784

-

-4.737

106.964

32.812

17.204

156.980

150.512

56.898

10.063

12.802

79.763

83.854

23.035

21.673

Taxeringsvärde fastighet

Not 8

-418

Andelar i koncernföretag
Antal
Andel %
aktier		

Nominellt
värde

Bokfört
värde 2015

Bokfört
värde 2014

100

100

120

120

Antal
Andel %
andelar		

Nominellt
värde

Bokfört
värde 2015

Bokfört
värde 2014

Lantbrukarnas Riksförbund
14.131		
Svensk Mjölk ek.för. 		
1,3

2.562
889

2.562
889

2.562
889

Summa

3.452

3.452

3.452

GE MEJ AB Org. nr 556019-8607, Gävle

Not 9

Not 10

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

14.131

1,3

Insatsemission		

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Energiskatter
Upplupna intäkter
Summa

Not 11

2.000

2015
650
277
32

2014
865
256
2.294

959

3.415

2015

2014

Belopp vid årets ingång
Insatsemission för återbetalning
Summa insatsemission

Insatskapital
Belopp vid årets ingång
Tillfört genom insatsamortering
Inbetalda insatser för återbetalning
Insatser återbetalda under året
Inbetalt insatskapital
Oguldet insatskapital
Tecknat insatskapital

9.319
1.027
-434
-190
9.722
4.818
14.540

906
-126
780

Belopp vid årets ingång
Årets avsättning

11.107
9

11.092
15

Summa reservfond

11.116

11.107

Summa bundet eget
kapital vid årets utgång

21.566

21.206

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Föregående års resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

12.771
-184
171
12.758

12.892
-305
184
12.771

Totalt eget kapital

34.325

33.977

Reservfond

Förändring av eget kapital

Bundet eget kapital

780
-52
728

8.801
1.051
-370
-163
9.319
1.862
11.181
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Not 12

Obeskattade reserver

Not 16
2015

2014

Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

26.929

33.028

Summa

26.929

33.028

PRI pensioner
Övriga pensioner

2015
14.214
35

2014
13.998
37

Summa

14.249

14.035

Not 13

Not 14

Not 15

Summa

Not 17

Långfristiga skulder
2015
18.949
18.949

2014
11.873
11.873

Månadslikvid
Medlemssparkonto
Summa

2014
16.046
792

13.840

16.838

2014
1.781
5.177
1.680
2.660

12.659

11.298

2015

2014

24.300

24.300

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder
Avseende avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
Företagsinteckning
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckning

20.200

11.400

Summa

44.500

35.700

2015
88

2014
88

284
372

280
368

Not 18

Kortfristiga skulder mjölkproducenter
2015
13.118
722

2015
1.960
4.994
1.794
3.911

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Avsättningar

Skulder till kreditinstitut
Summa

Upplupna kostnader och 				
förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser

Oguldna insatser
Lantbrukarnas Riksförbund
Garantiförbindelser
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti
Summa ansvarsförbindelser

Resultat- och balansräkning skall fastställas på ordinarie föreningsstämma
Gävle 2016-02-25

Thomas Lundgren		

Ann-Charlott Zetterlund

Ordförande		

vice ordf.

Joakim Borgs		

Peter Styffe

Robert Eklundh		

Freerk Boersma

Karl Westlund		

Ann-Christine Karlsson

Arbetstagarrepr.		

Arbetstagarrepr.

		

Magnus Lindberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-03-02

Peter Mattsson		

Jan-Ivar Olsson

		

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

		

Lilly Englund
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i

Gefleortens Mejeriförening ekonomisk förening
Org nr 785000-0923
Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Vi har reviderat årsredovisningen för Gefleortens Mejeriförening
ekonomisk förening för år 2015.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revisionav förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Gefleortens Mejeriförening ekonomisk förening för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Gävle den 2 mars 2016

Peter Mattsson

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Jan-Ivar Olsson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lilly Englund
Auktoriserad revisor
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Nyckeltal 5 år

		
Mjölkproducenter		
Mjölkinvägning
ton
Medelfetthalt
%
Medelproteinhalt
%
Medellev. per producent och dag
kg

2015
83
47.555
4,20
3,51
1.569,7

2014
84
46.195
4,20
3,47
1.506,7

2013
88
41.460
4,28
3,53
1.290,8

2012
83
31.151
4,33
3,46
1.028,2

2011
92
35.415
4,24
3,45
1.054,6

Nettoomsättning
Bruttoresultat
Finansiellt netto
Bokslutsdispositioner
Årsresultat

Kkr
Kkr
Kkr
Kkr
Kkr

364.415
50.522
-973
6.048
171

377.552
50.399
-1.218
-2.030
184

382.717
60.503
-568
-9.631
305

353.356
44.683
-1.341
-6.552
257

325.719
41.601
-955
1.585
273

Investeringar
Kkr
Avskrivningar enligt plan
Kkr
Likviditet *
%
Soliditet **
%
Årsanställda		

7.274
13.245
95
38
86

10.738
12.525
101
43
90

34.260
11.484
99
41
108

17.435
11.030
106
39
109

14.364
9.298
116
42
97

* Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
**Eget kapital + 78% (fr.o.m 2013) +73,7% av obeskattade reserver i procent av totalt kapital.

Organisation

Medlemmar
(91)

Krets
Gefleortens norra
(43)
Utvecklingsgrupper

Krets
Gefleortens södra
(48)
Utvecklingsgrupper

Utvecklingsgrupp Ungdom

Fullmäktige (21)

Valberedning

Revisorer
Styrelse
Ordförande Thomas Lundgren

VD
Magnus Lindberg

Ekonomi
Administration

Försäljning/
Marknad

Produktion
& Logistik

Teknik
Underhåll

Kvalitet

Ann-Heléne
Carlsson

Anders
Eriksson

Toomas
Allmere

Jonas
Stigenberg

Louise
Kniström
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Mötesverksamhet

Kretsmöten
Årets ordinarie kretsmöten ägde rum den 26 mars för
Södra kretsen i Tierp och den 27 mars för Norra kretsen i Hofors. Mötena var som vanligt välbesökta och totalt var 100 personer närvarande. Mötena inleddes med
en presentation av vår nye VD Magnus Lindberg. Förutom genomgång av styrelsens redovisningshandlingar
och vad som händer 2015 på marknaden, berördes
närproducerat foder, GMO, leveranskontrakten, stadgeförändringar, kvalitetsprogrammet och uppstarten av
projekt Strategi 2020. Vid kretsmötena valdes totalt 21
fullmäktige till föreningsstämman, 9 st. i Norra kretsen,
10 st. i Södra kretsen, samt 2 st. från ungdomsgruppen.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes ordförande
Thomas Lundgren och vice ordförande Lotta Zetterlund för ytterligare ett år. Att representera Gefleortens
i Mjölkdelegationen och Svensk Mjölks styrelse utsågs
Lotta Zetterlund.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året avhållit 13 st protokollförda
sammanträden. Styrelsen har också genomfört en studieresa till Åland under 2015.
Diplomutdelning
Årets medaljutdelning ägde rum den 27 maj i Furuvik.
Ordförande Thomas Lundgren och VD Magnus Lindberg uppvaktade med medaljer, diplom och blommor
för god mjölkkvalitet under många år till:

Medlemsdagen
Medlemsdagen ägde rum den 25 november på Scandic
Väst i Gävle. Den hade som vanligt god uppslutning
och drygt 90 deltagare hade samlats. På agendan fanns
bl.a. utkasten till strategi 2020 och affärsplanen för
2016, föreningens ekonomi 2015, leveranskontrakten
för produktionsåret 2016, betessläpp, öppen gård och
bonde i butik.

Guldmedalj:
Christina & Ingemar Hägglund, Hanrångefjärden
Krister Larsson , Tierp
Kjell Arvidsson, Gustafs
Guldplakett:
Holger Andersson, Månkarbo
Bronsplakett:
Johan Brynedal, Vikarbyn
Michael Eriksson, Hedesunda.

Föreningsstämma
Årets stämma ägde rum den 24 april på Scandic Väst
i Gävle. Stämman leddes av dess ordförande Sten-Erik
Lindberg och vice ordförande Agneta Lennartsson. Föreningens ordförande Thomas Lundgren, inledde stämman med att belysa det ekonomiska utfallet för 2014.
Trots allt så hade 2014 varit ett relativt bra år för Gefleortens bönder. Trots stor negativ påverkan från sänkta
marknadspriser och trots att stora investeringar hade
gjorts i mejeriet.
Den inbjudne gästtalaren Anna-Sofia Winroth, inledde
sitt anförande med att berömma Gefleortens för sin nya
foderstrategi och att hon skulle göra vad hon kunde för
att lyfta fram Gefleortens produkter i olika sammanhang.
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Medlemmar

Avräkningspris
Gefleortens styrelse fastställer baspriset vid brytpunkten 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Mjölkfettet
värderas som tidigare till 27 kr och proteinet till 36 kr
per kg.

Gefleortens gårdsprogram
28 av våra gårdar har under 2015 haft gårdsbesök i vårt
eget gårdsprogram. Gefleortens gårdsprogram är baserat
på Sveriges Bönders Miljöhusesyn.
Besöken har genomförts med hjälp av Växa Sverige.
Överlag råder god ordning på gårdarna.

Medelfetthalten uppgick under året till 4,20 % (4,20)
och medelproteinhalten uppgick till 3,51 % (3,47).

Råvarukvalitet
Bedömning
Klass		
			
Bakterieräkning
1		
2		
3		
Fryspunkt
1		
2+3		
Celltal
1		
2		
3		
Bacillus Cereus
1		
2		

Eko-tillägg
Utgår till KRAV och leveransgodkända mjölkproducenter. Eko-tillägget har uppgått till 1,07 kr/kg inlevererad
mjölk under året.
Säsongspristillägg
Syftet är att stimulera till en jämnare invägning under
året i förhållande till efterfrågan.
Månad		
		
Aug		
Sep		
Okt		
Nov		

2015
öre/kg
40
50
55
35

2016
öre/kg
40
50
55
35

2017
öre/kg
40
50
55
35

2015
%
99,6
0,3
0,1
96,8
3,2
96,3
3,6
0,1
96,9
3,1

2014
%
99,4
0,4
0,2
96,6
3,4
95,2
4,6
0,2
94,5
5,5

Glädjande är att alla analysslag har ett något förbättrat
värde jämfört med 2014.
Den stora förändringen 2015 är att Eurofins inte analyserar Lukt & Smak, detta utförs nu av vårt eget laboratorium en gång i månaden. Där kan vi inte göra samma
jämförelse mot 2014. Det vi kan se av dessa är att det
ser väldigt bra ut.
Inget nedslag i syrningskontrollen har gjorts under
året.

Kvalitetsbetalning
Kvalitetsbetalning sker i enlighet med Gefleortens kvalitetsprogram. Kvalitetsbonus kan uppgå till 8,0 öre/kg.
Andelen leverantörer som fått kvalitetstillägg uppgår till
43 % är lika som föregående år.
Leveranskontrakt
Kontrakt mellan medlem och förening på förväntade
invägningsvolymer för kommande verksamhetsår.
Alla leverantörer till Gefleortens har varit certifierade
enligt Gefleortens gårdsprogram under 2015.
Serviceavgift
En serviceavgift erläggs av aktiva medlemmar med 900
kr per månad.

Celltal
Frekvensfördelning			
tusental			
-199			
200-299			
300-399			
400-499			
500-599			
600-			

2015
%
52,8
32,4
11,1
2,7
0,7
0,3

2014
%
51,3
32,6
11,3
3,3
1,0
0,5

			

100

100

Genomsnittliga värdet för cellhalten har blivit något
bättre jämfört med 2014. Cellhalter under 200´(gränsen för kvalitetstillägg) ökade med ca 1,5%. Medelcellhalten hamnade på 209´(aritmetiskt medelvärde
på samtliga prov), det är en förbättring mot 2014 då
medelvärdet låg på 215´.

Insatsskyldighet
Insatsskyldigheten består av dels en grundinsats som
skall vara inbetald under första leverans året samt en
leveransberoende del, vilken amorteras under 10 år. Leveransinsatserna omräknas årligen.
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Betessläpp
Det första betessläppet för året var hos Stiernhööks
gymnasiet i Rättvik den 2:e maj med en väderlek som
inte var den bästa ur besöks-synpunkt. Vinden blåste
kallt och snålt. Cirka 1100 besökare fick bevittna betessläppet och ta del av lite andra aktiviteter. Bättre väder fick vi den 9:e maj då det återigen var betessläpp
hos Ingemar Sundberg och drygt 1400 personer fick
uppleva ett trevligt arrangemang med kring-aktiviteter.
Vårt tredje betessläpp ägde rum hos familjen BoersmaBrink i Månkarbo och tyvärr så var vädrets makter inte
med här heller. Trots vädret kom ett 1000-tal personer och såg de glada förväntansfulla kossorna springa
ut i strilande regn. Det fjärde och sista betessläppet var
hos Bröderna Bengtsson i Sundborn den 16:e maj med
närmare 2000 besökare, som fick ta del av diverse arrangemang och ett härligt vårväder. Vi vill framföra Ett
stort tack till dessa gårdar och familjer samt alla med-

hjälpare, som gjorde det möjligt att genomföra den för
Gefleortens så värdefulla marknadsaktiviteten.
Öppen Gård
Under sommaren 2015 arrangerades det två Öppen
Gårds aktiviteter. Den 8-9:e augusti var det Öppen
Gård hos familjen Berglund i Buckarby som fick visa
sin helt nybyggda ladugård. Och den 15-16:e augusti
hos familjen Gunnarsson i Järbo. Båda arrangemangen
var mycket uppskattade och välbesökta, med ungefär
1200 besökare på varje gård. Vi har fått mycket beröm och uppskattning från konsumenter för båda arrangemangen och det tackar vi för! Vi känner att dessa
tillfällen är jätteviktiga att få visa våra konsumenter hur
livet på en bondgård är och kan vara. Vi vill även framföra Ett stort tack till er alla som var med och arrangerade Öppen Gård.
Mjölkproducenter och levererad mjölk
fördelat i storleksordning

Mjölkproducenter och levererad mjölk
fördelat på åldersgrupper
					
Åldersgrupp		 Antal
%

Lev.ton		
mjölk
%

Årsproduktion

- 29		
30 - 39		
40 - 49		
50 - 59		
60 - 64		
65 -			
X			

2
5
10
23
21
9
13

2,4
6,0
12,1
27,7
25,3
10,8
15,7

516
3.370
5.484
12.730
11.212
2.786
11.7

1,1
7,1
11,5
26,7
23,6
5,9
24,1

- 100 000
100 001-200 000
200 001-300 000
300 001-500 000
500 001-700 000
700 001-900 000
900 001 -		

			

83

100

47.555

100

X = juridiska personer och sterbhus
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Producenter
Mjölkleveranser
Antal
%		
Ton
%
9
10,8
713 1,5
9
10,8
1.569 3,3
16
19,3
3.756 7,9
19
22,9
7.564 15,9
12
14,5
7.305 15,4
3
3,6
2.369 5,0
15
18,1 24.279 51,0
83
100 47.555 100

Förtroendevalda

Joakim Borgs,
Magnus Lindberg,
Thomas Lundgren
Ordf. (2016).
Ordinarie ombud LRF.
Storänge Gård, 815 95 Månkarbo.
Mobil. 070-375 11 79.
E-post: agropar@telia.com

Thomas Lundgren,
Freerk Boersma,
Karl Westlund,
Peter Styffe
Ann-Christine Karlsson,
Robert Ekelund,
Ann-Charlott Zetterlund

Ann-Charlott Zetterlund

Freerk Boersma

Joakim Borgs

Vice ordf. (2017).
Gefleortens ledamot i Norrlandsgruppen.
Ledamot i Mjölkdelegationen.
Styrelseledamot i Svensk Mjölk
Toretorpsvägen 121, 812 90 Storvik.
Tel. 0290-318 71
Mobil. 070-342 42 35.
E-post: lotta@bjorsvedslantbruk.se

Förtroendevald styrelseledamot (2017).
Nyväga 150, 815 95 Månkarbo.
Tel. 0293-511 01
Mobil. 070-250 62 33
E-post: freerk.boersma@hotmail.com

Förtroendevald styrelseledamot (2016).
Morbyvägen 15, 783 50 Gustafs.
Mobil. 070-573 21 11.
E-post:borgslantbruk@telia.com

Magnus Lindberg VD.

Robert Eklundh

Peter Styffe

Stadgeenlig styrelseledamot.
Verkställande direktör
Box 6077, 800 06 Gävle.
Tel. 026-65 05 10
Mobil. 070-534 22 19
E-post: magnus.l@gefleortens.se

Förtroendevald styrelseledamot (2016).
Repr. Mjökrådet.
Ytterbyvägen 8, 811 95 Järbo.
Tel. 0290-705 25
Mobil. 070-317 73 51
E-post: nilsesihyttan@telia.com

Förtroendevald styrelseledamot (2017).
Svenskärs Gård, 819 61 Skärplinge.
Tel. 0294-403 61,
Mobil. 070-581 87 67
E-post: svenskargard05@gmail.com

Ann-Chrisitne Karlsson

Karl Westlund

UNIONEN,
anställdas representant.
Furugatan 9,
819 40 Karlholmsbruk
Tel. 072-510 62 10
E-post: annchristine.k@gefleortens.se

LIVS,
anställdas representant.
Sörbygatan 71F, 802 55 Gävle.
Tel. 026-65 05 00
E-post: karl.w@gefleortens.se
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Revisorer

Jan-Ivar Olsson

Lilly Englund

Peter Mattsson

Lilly Englund Auktoriserad revisor.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Box 1343, 801 38 Gävle. Tel. 010-212 75 34 Fax. 010-213 75 34
Peter Mattsson revisor.
Rävnäs 109, 819 62 Karlholmsbruk. Tel. 0294-401 63

Jan Erik Larsson suppleant.
Risänge 116, 740 47 Harbo. Tel. 0292-306 16

Jan-Ivar Olsson revisor.
Västerborsv. 24, 810 20 Österfärnebo. Tel. 0291-301 13

Agneta Lennartsson suppleant.
Berreksvägen 67, 810 20 Österfärnebo. Tel. 0291-510 23

Hedersledamöter
Per Lindgren

Börje Joelsson

Gamla Upplandsvägen, Pl 898
748 94 Örbyhus

Klensvägen 4C
740 45 Tärnsjö
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Statistik

Kretsstatistik
Levererad
mjölk, ton

Antal mjölk
prod.

Medellev./lev.
och dag

Gefleortens södra krets
Skutskär-Tierp-Örbyhus-Tobo-SkärplingeMånkarbo-Östervåla-Tärnsjö-Harbo

21.579

44

1.343,5

Gefleortens norra krets
Hamrånge-Hille-Valbo-Hedesunda-ÅrsundaÖsterfärnebo-Storvik-Torsåker-Järbo-Dalarna

25.976

39

1.824,8

47.555

83

1.569,7

Kommunstatistik
Kommun
Ockelbo
Gävle
Sandviken
Hofors
Tierp
Älvkarleby
Östhammar
Heby
Säter
Borlänge
Rättvik
Falun

Lev.mjölk
ton 2015

Index %
2014

Antal mjölkproducenter
2015
2014

448
3.826
5.704
406
16.082
214
341
4.942
9.222
2.366
3.042
962

118
99
104
66
98
0
91
98
103
104
100
0

2
7
17
2
32
1
1
10
5
3
2
1

2
7
17
2
34
0
1
11
5
3
2
0

47.555		

83

84

Mjölkinvägning

Invägningsindex
Invägningsindex 2015

Invägning 5 år
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115

60 000
55 000

105

50 000
45 000

100

40 000
35 000

95

30 000
25 000

90

20 000
15 000

85

10 000
5 000
2012

2014

2015

30

Ju
l
Au
g
Se
p
O
kt
No
v
De
c
Ac
k

2011

Fe
b
M
ar
Ap
r
M
aj
Ju
n

2010

Ja
n

0

Jmf 2014
Jmf budg

80

Fullmäktigefördelning

Krets

Röstberättigade

Fullmäktige

2016

2015

2016

2015

Gefleortens norra

39

43

8

9

Gefleortens södra

45

48

11

10

Ungdomsgruppen			

2

2

21

21

84

91

Fullmäktige
Fullmäktige valda på ordinarie kretsmöten 2015.
Kretsråd utgörs dels av ordinarie ledamot, dels suppleanter.
Ordinarie ledamot

Grupp

Krets: Gefleortens norra
Klas Danielsson, Stora Skedvi, tel. 070-600 66 04
Kristina Pershagen-Samuelsson, Gagnef, tel. 076-209 20 97
Lennart Walleräng, Hedesunda, tel. 070-632 61 01
Karl-Evert Olsson, Hedesunda, tel. 070-600 14 53
Daniel Olofsson, Åshammar. tel. 070-228 44 47
Linda Lindberg-Jonsson, (ordf.) Sandviken, tel. 070-602 99 17
Per Berglund, Torsåker, tel 070-510 20 40
Oskar Jonsson, Österfärnebo, tel. 073-064 52 36
Niklas Qvarnström, Österfärnebo tel. 070-525 76 73
Krets: Gefleortens södra
Anna Ohlström, (ordf.) Tierp, tel. 073-055 09 75
Johan Van De Kamp, Karlholm, tel. 070-259 16 61
Sonja Sandell, Tierp, tel. 073-993 72 64
Lars Gunnar Larsson, Månkarbo, tel. 070-325 14 78
Kent Lundholm, Lövstabruk, tel. 072-720 21 09
Claes Sikberg, Skärplinge, tel. 070-600 25 53
Bo Engström, Tierp, tel. 070-637 01 46
Ingvar Carlsson, Tobo tel. 070-208 62 15
Mikael Berglund, Tärnsjö, tel. 070-221 55 89
Marcus Eriksson, Östervåla, tel. 070-335 16 83

Gefleortens Ungdomsgruppen
Martin Olsson, Österfärnebo, tel. 070-543 32 89
Norra Kretsen
Thomas Lennartsson, Österfärnebo, tel. 070-692 74 19
Norra Kretsen

1
1
3
3
4
4
4
5
5

1
1
8
8
9
9
10
12
18
20

UG
UG
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Suppleant
Erik Bengtsson, Sundborn, tel. 070-247 06 43
Karin Lundin, Rättvik, tel. 070-606 96 48
Bo Wretblad, Valbo, tel. 070-574 79 04
Michael Eriksson, Hedesunda, tel. 070-398 12 33
Anna Karin Sundberg, Storvik, tel. 070-548 64 84
Ingemar Sundberg, Storvik, tel. 070-353 19 07
Ann Eriksson, Storvik tel. 073-152 43 84
Daniel Flodman, Österfärnebo, tel. 070-370 50 42
Kristina Hedin-Eriksson, Österfärnebo, tel. 070-333 28 98

Erik Kolm, Tierp, tel. 070-345 94 45
Börje Wiren, Skärplinge, 070-441 16 43
Karin Andersson, Tierp, tel. 073-036 34 02
Sven-Bertil Sturesson, Tierp, tel. 070-514 79 81
Eva Lena Söderman, Hållnäs, tel. 070-631 14 73
Ulf Pettersson, Hållnäs, tel. 070-371 60 95
Krister Larsson, Tierp, tel. 070-540 20 54
Karin Grönvall, Tobo, tel. 070-636 58 26
Erik Jönsson, Tärnsjö, tel. 070-552 66 58
Monika Ingvarsson, Östervåla, tel. 070-395 55 99

David Larsson, Hållnäs tel. 070-615 64 57
Södra Kretsen
Lina Sjöberg, Bergby, tel. 073-071 99 59
Norra Kretsen

Valberedning

Utsedd på ordinarie stämma 2014
Lennart Sjöberg (Sammankallande)
Totravägen 30
817 92 Bergby
Mobil: 070-669 01 27

Johan Färnstrand
Knösvägen 12
810 20 Österfärnebo
Tel. 0291-320 07
Mobil: 070-594 65 93
E-post. smens@telia.com

Börje Wirén
Väla 121
819 61 Skärplinge
Tel. 0294-200 40
Mobil: 070-441 16 34
E-post. wiren84@gmail.com
Per Eriksson
Floda By 622
781 97 Borlänge
Tel: 0243-23 60 78
Mobil: 070-667 40 56

Kretsindelning
Antal röstberättigade medlemmar.
Inom parentes = antal fullmäktigeledamöter 2015.

Hamrånge
Ockelbo

Rättvik

Gefleortens
norra 43 (9)
Gagnef

Gävle
Hofors

Sandviken

Älvkarleby

Borlänge
Tierp
Östhammar

Gefleortens
södra 48 (10)
Heby
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Kallelse till Kretsmöten 2016

Alla medlemmar i Gefleortens Mejeriförening ek. för.
med familjer kallas härmed till 2016 års kretsmöten enligt följande:
Gefleortens Norra krets,
Torsdag 31 mars 2016, kl. 10.00, Samling 09.30. Göranssons Arena, Sandviken

Gefleortens Södra krets,
Fredag 1 april 2016, kl. 10.00, Samling 09.30 Borgenkyrkan, S.Esplanaden 13, Tierp

Dagordning:
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande att leda dagens förhandlingar

3.

Val av protokollförare

4.

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

5.

Godkännande av dagordning

6.

Fråga om mötets behöriga utlysande

7.

Val av fullmäktige jämte suppleanter (kretsråd)

8.
		
9.
10.
		
		

Överläggningar angående styrelsens redovisningshandlingar
och revisionsberättelse
Vad händer 2016
Övriga frågor
-Stadgerevision - förslag på tidsplan
-Redovisning från utvecklingsgrupperna

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till årets kretsmöten.
Styrelsen — Kretsråden

Ordinarie föreningensstämma hålles på Engeltofta, Gävle,
Den 27 april 2016, kl.10.00. Samling kl. 09.30.
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Anteckningar
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2015-09

Vi har fattat ett viktigt beslut för framtiden. Gefleortens
och våra produkter ska inte kunna förknippas med
skövling av regnskog! Inte heller med genmanipulerad
soja eller skadliga bekämpningsmedel och onödigt långa
transporter. Därför har vi sagt nej till att använda kraftfoder som importeras från Sydamerika till våra kor. Den
typen av sojaprotein är tyvärr vanlig. Men vi har hittat
andra alternativ som baseras på svenska grödor som
raps, åkerböna, spannmål, vall- och baljväxter.

Gefleortens Mejeriförening ek. för.
Box 6077, 800 06 Gävle
Telefon 026-65 05 00, fax 026-65 05 09.
www.gefleortens.se
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