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Borgunda bygghandel
Borgunda Bygghandel i Skaraborg med stort urval av
byggvaror och byggmaterial från ledande leverantörer.
Borgunda bygghandel finns nu i Borgunda, Skövde,
Lidköping, Falköping, Tidaholm och Mariestad. Nu finns
även Borgundas app att ladda hem till din smartphone
eller surfplatta.
https://www.borgunda.se/
facebook: Borgunda Bugghandel AB
Instagram: borgundabygghandel

Djur & Natur
Djur och natur har många högkvalitativa produkter, särskilt när det
gäller förbrukningsvaror. Välkända produkter tillsammans med
kunnig personal borgar för att du alltid kan känna dig trygg med
dina inköp hos oss i Djur&Natur-butikerna. Butikskedjans
geografiska område sträcker sig från Östersund och Sundsvall i
norr via mälardalen till Ystad i söder.
http://www.djuronatur.se/
facebook: Djur&Natur
Instagram: djuronatur.se

Western Horsemen
Western Horsemen säljer bara produkter som de själva
kan tänka sig att använda till sina egna hästar. Hos
Western Horsemen hittar du allt du behöver till dig och
din häst. Toppkvalitet till bästa pris.
https://westernhorsemen.dk/
Facebook: Western Horsemen

Agria djurförsäkring
Agria Djurförsäkring är ett specialistbolag inom djurförsäkringar
och försäkrar hästar, hundar, katter, smådjur, lantbruk och
grödor. I nära samarbete med djurägarorganisationer och
veterinärer främjar de för en god djurhållning. I kontakter med
Agria kan det vara tryggt att veta att medarbetare och ombud
har ett stort djurintresse, då de flesta är själva djurägare.
https://www.agria.se/
Facebook: Agria Djurförsäkring Häst
Instagram: agriahast

Highridge hounds & horses
Highridge är ett företag som riktar in sig på bra kvalitet
till lågt pris. Kontakter med tillverkare runt om i hela
världen. De jobbar även med de bästa grossisterna som
har bra priser, snabba leveranser och bra service.
De har postorder via vår hemsida, en lagerbutik på
gården i Karlskoga samt ni finner dem på alla stora
westerntävlingar i Skandinavien.
http://highridge.se/
Facebook: Highridge Hounds & Horses

Falköpings mejerier
Falköpings Mejeri ägs av 166 mjölkbönder på och omkring
Falbygden. Ett 20-tal är anslutna till föreningen KRAV®.
Bondeägda Falköpings Mejeri har som affärside att erbjuda kunden
mejeriprodukter förädlade i Sverige av 100 % svensk mjölkråvara.
Våra kunder och konsumenter ska känna trygghet i våra produkter
som bygger på goda, hälsosamma och naturliga råvaror.
https://www.falkopingsmejeri.se/
Facebook: Falköpings mejeri
Instagram: falkopings_mejeri

Larssons Lada- Miss Me jeans
Försäljning av Miss Me jeans. Information om jeans finns på facebook.
Facebook: Miss Me jeans Larssons Lada

Saracen horse feeds
Saracen Horse Feeds är ett familjeägt företag som har nära 150
års erfarenhet av fodertillverkning. Sedan 1989 är Saracen
specialiserade på hästfoder och baserar alla recept på
forskning. Företaget vilar på starka fundamentala värden som
förtroende, integritet, kvalitet och service.
I dag finns produktionen i moderna anläggningar med unik teknologi vilket gör att Saracen
hela tiden är i framkant när det gäller högsta kvalitet på foder.
http://www.saracen.se/
Facebook: Saracen Horse Feeds Sverige
Instagram: saracen_horse_feeds

Eclipse Biofarmab
Eclipse Biofarmab är ett svenskt varumärke som
utvecklat och producerat fodertillskott och
hästvårdsprodukter i Hishult utanför Laholm i södra
Halland sen 1983. Sortimentet levereras till över 20
länder och finns att köpa hos mer än 950 återförsäljare runt om i Sverige. Vårt varumärke
står för hög kvalitet, djupgående kunskap och stor noggrannhet.
http://www.eclipsebiofarmab.se/
facebook: Eclipse Biofarmab
Instagram: eclipsebiofarmab

Hööks
Hööks började redan 1931 som ett litet sadelmakeri i Eksjö.
Sedan dess har företaget utvecklats och 1976 startades
Hööks Hästsport AB. Hööks Hästsport AB har ett stort sortiment med allt för ryttare, häst
och hund. Det finns ett stort nät av butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland och en
stor försäljning via webbutik.
https://www.hooks.se/
Facebook: Hööks – Sverige
Instagram: hooksofficial

AMT Radio TV
AMT Radio Tv i Ekedalen utanför Tidaholm. Bara en
kan vara billigast! Marknadsför och säljer de flesta kända märken. Skaraborgs lägsta priser.
Följ oss på Instagram för att ta del av erbjudanden samt tävlingar med fina priser.
https://www.amt.se/
Instagram: amtradiotv

OH MY DOG!
Hos OH MY DOG hittar du smarta och snygga tävlingsmappar som
antingen är handplockat eller designat och producerat för dig och
din häst eller hund.
Det finns även andra produkter:
- Tulpanbollar, hundarnas favoritbelöning som är både bus och
godis på samma gång.
- Popkuvert, smart förvaring för till exempel kritiklappar,
stamtavla eller regelbok.
- Balansbollar för att hålla hunden i form (Du kan använda dem själv också!)

http://ohmydog.nu/sv/index.html
Facebook: OH MY DOG
Instagram: ohmydognu

City Gross – Skara
City Gross har drivit familjeägda stormarknader sedan
1993 med ett enda mål, att verkligen göra skillnad.
Därför erbjuds färskt svenskt kött som är styckat och
packat i butik av kunnig personal, manuella diskar för
fisk och skaldjur från hållbara bestånd, nybakt surdegsbröd från egna bagerier och
Sveriges bredaste livsmedelssortiment.
https://www.citygross.se/
Facebook: City Gross
Instagram: citygrossskara

Primero Total
Primero TOTAL är ett spannmålsfritt energi- och fiberrikt koncentrerat
foder, lågt i stärkelse och utan tillsatt socker. TOTAL har utvecklats av
engelska Hästfysiologer och funnits på marknaden sedan år 2000.
Målet är att hjälpa dagens moderna hästar att stärka och bibehålla ett
balanserat och sunt fodersmältningssystem, utan att ge avkall på
hästens individuella näringsbehov.
www.eqvital.se
Facebook: Primero TOTAL Horse Feed
Instagram: primerototalsweden
Återförsäljare: Rosie Billgren:
Facebook: Firma Rosie Billgren

Gunnars Maskiner AB
Gunnars Maskiner AB är återförsäljare för John Deere och är
en av Västsveriges tryggaste leverantörer av utrustning,
support och service till jordbruk, skogsbruk och
grönyteskötsel. Vi har anläggningar på sex orter (Åsarp,
Skövde, Kungälv, Vara, Töreboda och Lidköping). Dagligen ger
vi lokala jordbruksföretag, skogsentreprenörer,
maskinentreprenörer, kommuner och fastighetsägare tillgång
till världsledande utrustning och kunskap.
http://www.gunnarsmaskiner.se/
Facebook: Gunnars Maskiner AB

