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MR Västernorrland är miljö- och kvalitetscertifierade 
enligt Svensk Standard ISO 9001 och ISO 14001.

Kom till mässan 
se vad MR Västernorrland  
gör i ditt område
Sveriges Maskinringar är en riksorganisation för landets 17 lokala Maskinringar. 
MR Västernorrland är en av dessa. Genom våra totalt ca 5000 medlemsföretag 
erbjuder vi flexibla problemlösningar inom områdena Entreprenad, Bemanning, 
Jord och skog. Våra mångsidiga och självständiga entreprenörer har ett stort urval 
av moderna maskiner och kompetens för olika typer av uppdrag.

BEMANNING

MR Sverige erbjuder bemanning för kontor, industri, 
lager, butik, fastighets skötsel och mycket annat.

Vi är 5600 företag - de flesta av oss lantbrukare 
- med bred erfarenhet och hög arbetskapacitet. 
Vi vet hur viktigt det är att varje jobb görs rätt och 
grundligt.

ENTREPRENAD

MR Sverige utför alla typer av entreprenad. 

Vi är 5600 företag - de flesta av oss lantbrukare - 
med egna maskiner och bred erfarenhet. Vi vet hur 
viktigt det är att jobbet blir riktigt och punktligt utfört.

JORD OCH SKOG

MR Sverige utför alla typer av uppdrag inom jord 
och skog.

Vi är 5600 företag - de flesta av oss lantbrukare - 
med egna maskiner och bred erfarenhet. Vi vet hur 
viktigt det är professionell och pålitlig avlastning.

ISO 14001 är ett miljöledningssys-
tem som syftar till att kontinuerligt 
minska verksamhetens totala miljö-
belastning.

ISO 9001 är ett erkänt 
kvalitetslednings system som säker-
ställer att arbetet sker strukturerat 
enligt ett antal fastställda krav.

DIN RIKSTÄCKANDE
TJÄNSTEFÖRMEDLING
För små och stora uppdrag inom entreprenad, bemanning, jord och skog.

VAD ÄR SVERIGES MASKINRINGAR, SMR?
SMR är din flexibla problemlösare för små och stora uppdrag inom entreprenad, bemanning och jord och skog.
Vi satsar även på annan verksamt såsom - energi och avloppsrening.

NÄR NI ANLITAR 
OSS FÅR NI:

›› Prisvärda tjänster.
›› En kontakt med många olika tjänster.
›› En trygg samarbetspartner.
›› Noggrant utförda arbeten.
›› Tillförlitlig modern teknik.
›› Mångsidiga och självständiga  

entreprenörer.
›› Tillgång till ca 35 000 olika maskiner.
›› Ett stort kontaktnät 

ca 25 000 olika kompetenser.

RENHÅLLNING

›› Vi håller gator, gångvägar och 
trottoarer snygga året om, allt ifrån 
lövblåsning till snöröjning, sandning 
och sopning.

›› Bostadsföreningar, fastighetsägare, 
kommuner och vägverket är några av 
våra kunder.

PLATTLÄGGNING

›› Delar eller hela uppdag av anlägg-
nings jobb av fina trädgårdar.

›› Byggbolag, bostadsföreningar,  
fastighetsägare och kommuner är 
några av våra kunder.

VATTEN 
& AVLOPP

›› Vi utför hela eller delar  
av stora anläggningsjobb.

›› Byggbolag, kommuner och  
fastighetsägare är några  
av våra kunder.

HELA & SÄKRA 
LEKPLATSER

›› MR underhåller och anlägger  
nya lekplatser.

›› Bostadsföreningar, 
 fastighetsägare och kommuner
 är några av våra kunder.

SNYGGA 
UTEMILJÖER

›› Totala skötseluppdag eller delar  
av olika uppdrag.

›› Effektiva maskiner och kompetenser 
för snygga utomhusmiljöer.

›› Bostadsföreningar,
 fastighetsägare och kommuner
 är några av våra kunder.

Kontaktuppgifter till MR Västernorrland

Peter deBeau, verksamhetschef 060 - 12 63 00
Stefan Eriksson, verksamhetsledare 060 - 12 63 12
David Bergqvist, verksamhetsledare 0651 - 418 80
Monica Rundén, administratör 060 - 12 63 07

info@mrvasternorrland.se

eller titta in på vår hemsida

Erbjudande till dig 
som medlem eller kund
Som vår medlem eller kund vill vi gärna se dig på Mittia Gårdsbruk.  
Därför skickar vi en biljett som du kan använda i entrén på mässan. 

Vill du veta mer

annons: SLUTA GRÄV



rhöglandet.se

 
Prisvärda produkter till ditt jordbruk!

Produkter för gödselhantering
omrörare          pumpar           tunnor

Hos oss hittar du även 
Släpvangar      containers      �ak      spolvagnar

Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS
Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Vi erbjuder både standard- och specialutföranden efter ditt önskemål!
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Eriksson & Co
TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

Hela entreprenad 
sortiment!

MOTOR- OCH RÖJSÅGAR

WWW.ERIKSSONOCO.SE Myre Centrum 101, Njurunda
060-332 25 | 070-311 73 67
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Myre Centrum 101, Njurunda
060-332 25  |  070-311 73 67  |  076-335 06 76

För den kräsne jord- 
och skogsbrukaren

Nima är en del av Swedolkoncernen och är 
specialister inom jord- och skogsbruk samt 
jakt och slakt. Vi har gemensamt lager och 
transporter. Swedolbutiker är även Nima-
butiker, de ni beställer hos Nima kan ni sedan 
hämta i någon av våra 44 Swedolbutiker.

Söker ni någon av våra över 6000 jordbruks-
produkter finner ni dem på Nimas hemsida.

swedol.se  |  nimaab.se  |  Order: 08-742 47 40

 

 
 

 

ERBJUDANDE FÖR SAMTLIGA MEDLEMSFÖRETAG INOM 
   SVERIGES MASKINRINGAR 

 
Vi är mycket glada över vårt nya avtal i samarbete med alla medlemmar i Maskinringen . Under det 
kommande året gör vi en stor satsning på våra bränsletunder bl a genom att rusta upp våra 
truckdieselstationer med nya kortläsare, snabbare pumpar och öka antalet AdBlue stationer, allt för 
att du som medlem ska kunna tanka snabbt och smidigt.  

Samtidigt erbjuder vi Dig ett säkert betalningssystem 

Vid eventuella frågor om vårt kontokortserbjudande kan ni maila till peter.debeau@mrvasternorrland.se 

 

Varmt välkommen tillST1/ Shell euroShell Truckdiesel - Drivmedelskortet med Europas största 
täckning! 

 
Vänliga hälsningar 
 
Lars Öhman 
Regionschef Nord/ Shell TruckDiesel  
Tel: 070-328 81 70 
Mail lars.ohman@st1.se 
 
 

Nytt medlemserbjudande: EuroShell Truckdiesel
Tack vare MR Västernorrlands nya avtal med ST1/Shell kan vi erbjuda alla medlemmar i Sverige ett 
förmånligt korterbjudande: EuroShell Truckdiesel – drivmedelskortet med Europas största täckning.
ST1/Shell gör också en satsning genom att rusta upp truckdieselstationer med nya kortläsare, snabbare 
pumpar och fler AdBlue stationer, allt för att du som medlem ska kunna tanka snabbt och smidigt.
Vill du veta mer eller har frågor om vårt kontokortserbjudande?
Kontakta Peter de Beau, info@mrvasternorrland.se

Och vi växer med dem. 
Här hittar du alla våra 
stationer: 
shellstationer.se/
shell-truckdiesel/stationskarta

i samarbete med  
Maskinringen 

VI SER EN NY 
GENERATION 
CHAUFFÖRER
VÄXA FRAM
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Och vi växer med dem. 


