Datum 1 december 2020

Vi på Stallmästaren börjar förbereda oss inför nästa högsäsong där vi håller våra
tummar för att allt ska rulla på smidigt, i tid och med hälsan i behåll. Vi är en liten men
flitig arbetskara med 6,5 personer som levererar i stort sett hela Sveriges
öronmärken. I höstas la vi om delar av produktionen. Originalbeställningar går
numera direkt till Norge för produktion med direkt utskick till kund efter tillverkning.
Det medför att vi inte längre kan göra sampack på ordrar med olika datum eller göra
ändringar i efterhand. Lagd beställning gäller.

Hög tid att beställa nästa års öronmärken till nyfödda
På www.stallmastaren.se är nätbutiken alltid öppen! Om du har AB-bolag eller dylikt så kan
du teckna en fullmakt hos oss, även för dina anställda. Den hittar du bland blanketter i
huvudmenyn på vår hemsida. En fullmaktsblankett för varje personnummer.
Vill du hellre göra din beställning på papper men saknar blankett, ring in till oss på
0510-204 45 så skickar vi en med posten, även den finns på hemsidan under Blanketter.

VD byte på OSID Stallmästaren AB
Från den 1: a september 2020 klev Jonas Lundin in som ny VD på Stallmästaren efter
Carina Laurell. Jonas är född och uppvuxen på föräldragården i Töreboda med
mjölkproduktion och har senare drivit eget lantbruk inom växtodling. Jonas kommer
tidigare från ledande roller inom svarvning- och fräsningsindustrin och inom en annan del
av livsmedelssektorn.
”Det känns otroligt inspirerande att ge sig in i en bransch
där möjligheten från att bara erbjuda ett enkelt öronmärke,
kan gå till att vara delaktig till att skapa en enklare vardag för lantbrukaren.
Målet är att ge lantbrukaren de verktyg som behövs för att se övergripande
resultat i företaget och visa var i produktionen man kan påverka för att höja sin
avkastning. Stallmästaren är redo till att gå in i en mer teknisk resa och vill nu
visa att ett öronmärke har ett större värde än bara en plastbricka”.

TST öronmärke i separat leverans
Kunder som beställer originalmärken med TST öronmärken för vävnadsprov (Öra 1)
kommer få sina TST öronmärken skickade i en separat leverans. Öra 2 kommer skickas i
förväg ut till kund direkt efter tillverkning. Vi skickar ut ett brev till de kunder som beställer
TST öronmärken med samma information.

Storlek Medium ersätter lilla märket för nötkreatur
Combi Små för nötkreatur har utgått ur sortimentet och har blivit ersatt med
storlek Medium. Vi närmar oss en EU-standard, där möjligheten finns att
beställa Medium till bägge öronen för nöt. Pris för Combi 3000 Medium
57 mm x 59,2 mm
kommer från 1 januari 2021 vara 5,95 kr/st.
För mer information om Medium märket gå in på hemsida www.stallmastaren.se

Ny nätbutik
I pågående stund arbetar vi med att skapa en ny beställningssida för nätbutiken. För dig
som är kund innebär det att du snart kommer att kunna se hela ditt ordervärde inkl.
registreringsavgift och frakt direkt i kundkorgen när du slutför din beställning.

Hjälp vid beställning av öronmärken för nätbutik och blankett
Under vägledning i huvudmenyn på vår hemsida finns manualer för beställning till varje
djurslag, även produktionsblad och andra tips för dig som beställer öronmärken och
tillbehör från oss.

Ingen hämtning av originalmärken i Lidköping
Beställningar med originalmärken till nya djur (kalv/lamm/killing) kommer skickas ut direkt
från vår produktion i Norge direkt till kund. Det innebär att vi får en kortare leveranstid från
behandling av order till utskick.

Combi 3000 Öronmärken, ett öronmärke för alla djurslag
I Combi 3000®-märket är det gjort förstärkningar i övre delen av märket,
både i hon- och han-delen. Bättre design och materialfyllnad i
övergången mellan märkesplatta och stam ger ett starkare öronmärke.
Fri rotation mellan hon-del och handel reducerar risken för irritation och
infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda märkesspetsen
förhindrar att smitta sprids. Rotationen av märket gör även att handelen, tål mer belastning. Det förbättrar märkets hållbarhet.
Combi 3000 Öronmärken appliceras i örat med svart Combi Junior
tång (2011) och svart Combi junior nål (20mm).
Ett tydligt klick hörs vid fastsättningen när märket sitter i lås. Även
rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de
snurrar med lätthet.
På Facebook lägger vi ut nyheter, tips och viktig information. Följ oss på
Facebook, så går du inte miste om det senaste från oss.
OS ID Stallmästaren AB
Skaragatan 110
531 33 Lidköping

Hemsida: www.stallmastaren.se
E-post: order@stallmastaren.se
Telefon: 0510-204 45

Ange ditt SE nr, person- eller organisationsnummer.

Tänk på att beställa era märken i tid

