Våra bästa argument till varför
det är bra att vara medlem i LRF
Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa
argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen.

Jag lyssnar på dig och vill på mitt allra bästa sätt

Var med och forma din framtid! Gör det som känns

lösa ditt problem. Spelar ingen roll om litet eller
stort, då det är du som bestämmer. Det är därför
jag finns här. Ju fler det finns som du, desto star
kare blir vi tillsammans. Och tillsammans kan vi
skapa stordåd. Det finns inga gränser för hur långt
vi kan nå och vilken väg vi ska gå. Det är du som
bestämmer!

viktigt för dig och engagera dig i det som du själv
vill. Här i LRF med över 170 000 medlemmar hittar
du snabbt ett eget nätverk där du kan få stöd och
dela med dig av dina tankar och idéer. Du kan också
välja att passivt stödja viktiga landsbygdsfrågor som
LRF jobbar med genom att gå med utan att engagera dig. Välkommen!

Christina

LRF för landets utveckling.

Göran, Södermanland

LRF ger mig möjligheten som konsument att handla
Lennart, Gävleborg

Jag har varit medlem sedan 1975 och jag har under dessa år ringt flera gånger och utnyttjat den
service som vi medlemmar har till gratis rådgivning. Och nu har jag anlitat en av LRFs anställda
experter som hjälper mig med min intrångsersättnig på ett naturreservat på 19 ha som Naturvårdsverket tänker bilda på vår mark. Och det känns
väldigt tryggt att ha denna kunniga hjälp när man
kämpar mot Naturvårdsverket.
Hans-Erik, Dalarna

svenska livsmedel med den kvalité som jag efterfrågar. LRF kämpar för att våra lantbruk ska vara kvar
och det ger mig en chans att bo och leva på en
levande landsbygd.
Marie, Sjuhärad

Som en familj av utbor ägande skogsfastighet i

Bollnäs är vi mycket beroende av det stöd och den
hjälp vi kan få genom LRF Gävleborg.
Inger, Gävleborg

Jag är medlem i LRF för att få insikt i vår utsikt för

vad LRF gör för mig på lång sikt.
Tidningen Land, bra medlemsförmåner, bra för

Christer, Östergötland

landsbygdsutvecklingen.
Kjell, Enviken

LRF är ett nätverk som inte går av för hackor. Jag

kan alltid nå andra inom organisationen som har
erfarenheter och åsikter i frågor som berör mitt företag och min vardag. Allt ifrån vindkraft, vargar, investeringar och byangelägenheter. Jag är aldrig ensam
i sakfrågor och jag kan alltid nå likasinnade och
expertis. Ett ovärderligt stöd.
Helena, Örebro

Det som sker på landsbygden är viktigt för Sveriges

mångfald och för Sveriges levnad. Alla vill ju ha
mjölk, smör och bröd allting börjar ju i grunden på
landsbygden med ett litet korn. Ett medlemskap ger
dig möjlighet att arbeta för din framtid. Du får delta
i och vara med och utforma aktiviteter och träffa
andra med samma intresse. LRF ordnar utbildningar,
studiebesök, resor, informationsdagar med mera.
Målet är att ett medlemskap i LRF skall upplevas
som kul, utvecklande och vara en god investering
för framtiden.
Birgitta
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LRF gör skillnad.

Det sägs att tre gånger om dagen behöver man en
Eva, Mälardalen

Stor gemenskap och samhörighet och

många aktiviteter.
Peter, Gävleborg

Sjukt bra bensinkort, bästa på marknaden + att jag

fick 7% rabatt på min nya bil och 6 000 kr tillbaka i
feedback... Som att vinna på lotto :)
Calle, Västerbotten

För mig och Sverige.
Torsten, Gävleborg

Som medlem i LRF känner jag stor gemenskap
med liksinnade som brinner för samma sak som jag.
Jag känner även en slags stolthet över denna gemenskap.
Kicki, Gävleborg

Stor som liten får Bullerbylycka av att vara

med i LRF.
Virpi

LRF = Lärdom Rådighet Framtid.
Björn, Dalarna

Som medlem i LRF får man idéer av andra med sam-

ma intresse. Så man kan utveklas och bli bättre.
Mats, Dalarna

Som medlem i LRF kan bönderna tillsammans föra
de svenska markerna till landets mest värdefulla
tillgång. Kunskapen om lantbruk, djur och natur är
en ädel resurs som alla människor i Sverige är beroende av. Kunskapen samlas allra bäst i en gemensam rörelse där Sveriges lantbrukare drar åt samma
håll; LRF. Var med i den kraften och gör landsbygden
till jordens skatt.
Anni, Mälardalen

Gemenskap med bönder i hela världen! Hjälper
bondekollegor världen över att ge familjer mat på
bordet.
Ellinor, Stockholm

bonde. Mat som produceras i samklang med vår
miljö ger näring till både kropp och hjärta. För att
värna om det bästa i svenskt jordbruk och bli en
stark röst för mat och miljö som håller i längden
ska man vara medlem i LRF.
Kvinna, Stockholm

Har du känt ljuvlig doft från en blomstrande äng?

Finner du njutning att ha svenskt dun i din säng?
Visa intellekt genom att veta mer om kyckling &
kött. Närproducerade grödor och frukt är frågor vi
alla stött. Alla vill behålla gröna näringar som står
på egna ben. LRF kämpar alltjämt så våra bönder
står längst fram på scen, som lokalt producerad
grädde på moset. Erhålla mängder av förmåner och
rabatter måste vara rätt. Håller ni med om ovan
sagda teckna gärna medlemskap. Helt uppriktigt, du
och jag trivs bästa i öppna landskap...
Patrik, Gävledala

LRF är en trygg och säker partner som arbetar för
mig med bevakning av frågor inom såväl kommunal-,
läns-, statlig och EU-nivå, även när jag sitter på tröskan eller slappar i solen.
Claes, Östergötland

Stödja det svenska lantbruket för att även i framtiden kunna äta svenska livsmedel. Stödja LRFs påverkansarbete tillgång till ett fantastiskt nätverk bra
rabatter, bra försäkringar, tidningen Land ger mig
massor av idéer till mitt företag. Bra aktiviteter och
studiebesök som min lokalavdelning arrangerar
Kicki, Sydost

Varför? Frågan är självklar. För att stödja skog och

mark. För att nyttja jordens resurser behöver vi alla
bidra. Varje kotte behövs så gå med i LRF.
Veronica, Älvsborg

Tillsammans blir vi starka, Tillsammans kan vi göra
skillnad & Tillsammans får vi vårt gröna Sverige att
växa.
Jenny, Jämtland

LRF-medlem? Tillsammans kan vi förändra förutsätt-

ningarna för dom gröna näringarna i Sverige!
P-A, Dalarna
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Medlemsskapet ger helheten till alla Landsbygdens

frågor och svar.
Allan, Dalarna

När jag gick med i LRF i början på 90-talet var det
för LRF Ungdomen och deras aktiviteter och att det
var fantastiskt att träffa likasinnade ungdomar.
Under åren har medlemskapet fått en annan innebörd. Idag är medlemskapet ett stöd till de som
producerar vår dagliga mat och energi och håller
landskapet öppet där jag gärna vill vistas och trivs.
LRF är ganska ensamma med att lyfta landsbygdens
frågor. Vi alla som bor på landsbygden borde vara
tacksamma för att LRF finns, hur hade det annars
sett ut? Sen är det himla roligt att vara medlem och
billigt är det också.

LRF jobbar för fem viktiga saker - Svensk mat på
bordet, idag och i framtiden - Säker mat idag och
framtiden - Alla skall kunna få möjlighet att bo på
landsbygden - Få våra politiker att förstå vikten av
svensk mat och vikten av en levande landsbygd
- Påverkan på alla nivåer och även på bredden för att
skapa kraft. ”Enade vi stå , söndrade vi falla”.
Lars-Anders, Halland

Jag kan vara delaktig i vårt svenska landskap, ge-

nom att läsa Land, varje vecka, och använda de olika
förmånerna, så som att t ex köpa billigare däck till
bilen och slutligen ta del av de olika träffar som ordnas lokalt, som t ex chokladprovning. Detta är bara
några positiva argument för att vara medlem i LRF.
Ingela, Västra Götaland

Lotta, Västsverige

Jag tycker att det är intressant och lärorikt att vara
Det är bra att vara medlem i LRF, eftersom hela

Sverige måste leva nu och i framtiden. Med levande
landsbygd kan man både bo och arbeta i hela Sverige.
Annika

LRF-medlem. Jag har suttit i Jumkils-Åkerby styrelse
i några år. Ända sen barnsben så har vi hjälpt de
jordbrukare som bott i närheten av min familj. Det
här har gett mig kunskaper som jag önskar att alla
skulle få chansen att uppleva.
Barbro, Mälardalen

LRF jobbar för den svenska landsbygden, både oss

bönder och övriga boende. Svensk mat och öppna
landskap är så viktigt, försvinner det får vi det aldrig
tillbaka. LRF jobbar hårt med att vi bönder inte ska
få det sämre utan också i fortsättningen kunna producera bra svensk mat – dessutom ska vi gärna bli
fler. Servicen på landsbygden är en annan viktig
fråga som LRF tar sig an, bl a bredband till oss som
bor utanför stan. Livet på landet är inte alltid lätt,
LRFs lokalavdelningar kan göra vardagen både roligare och lättare för den som arbetar mycket ensam.
Vi hjälper och stöttar varann!

Jag vill att mina barnbarn skall kunna välja att äta
mat producerad av svenska bönder och LRF behövs
i det arbetet. Därför är jag medlem i LRF.
Annika, Halland

Stora och aktuella utbildningserbjudanden. Bra ra-

batter på bensin, bilar + tidningen Land. Samhörigheten.
Ingemar, Gävleborg

Annelie, Sörmland

Lönsam hållbar matproduktion. Riktig närproducerad
LRF är grejen om du gillar svensk mat och tänker

smart om vårt klimat!

mat. Framtid för svensk produktion.
Lars Anders, Halland

Yvonne, Jönköping

Vi värnar om allt som växer grödor, djur, natur och
mest av allt dina barn. Som medlem i LRF hjälper vi
alla till att skapa en grönare, skönare värld som vi
alla vill. Gör slag i saken och bli medlem nu den vi
väntar på är DU! Välkommen in i gemenskapen!

LRF är som en spindel i nätet, länka samman alla
föreningar på landsbygden använd spindeln eller
nätet som symbol istället för 3-klövern.
Markus, Mälardalen

Agneta, Värmland
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1. LRF är det enda medlemsföretag/förening som

Varje gång när jag kommer hem från ett LRF-möte

hjälper oss med den näringspolitiska bevakningen,
ex vattendirektivet, intrångsersättning, reservatsbildning osv 2. Tidningen Land som informerar och
”stärker” oss. 3. Medlemsrabatter, bilrabatt,
Agrolkortet. 4. Social samvaro, träffa både kollegor
och ”annat folk”. 5. Levande landsbygd, öppna landskap, djur och miljö. 6. Bevaka matfrågan. 7. Allt
från lokal hjälp av avdelning till lobbyverksamhet i
Bryssel.

har jag med mig tips från en kollega som jag har
nytta av, privat eller professionellt.

Stig, Västerbotten

Alla för en och en för alla! LRF gör det var och en
inte kan göra på egen hand. Både stöd för den enskilde och för hela gruppen. Påverkansarbete, inspiration, kunskap, marknad och omvärld.
Anna, Mälardalen

Håkan, Östergötland

LANDSBYGDEN HAR FÖRUTSÄTTNINGARNA - LRF
GER DIG VERKTYGEN! Vi arbetar för: – att ta tillvara
landsbygdens intressen genom att agera med samlad kompetens inom juridik och rådgivning – att
samverka för en hållbar utveckling i hela Sverige
med bredbandsutbyggnad via fiber, som genererar i
att fler unga vill bosätta sig utanför tätorterna – att
svenska livsmedel ska prioriteras och kunna ge ett
högre värde på råvarorna – att du som medlem ska
kunna vara med och påverka nästa generations
landsbygd, genom att engagera dig i någon av landets 1 080 lokalavdelningar där du bor.
Eva, Västra Götaland

Att kunna vara med och påverka hur landsbygden
utvecklas och bevaras samt kunna locka fler personer att flytta ut på landet.
Magnus, Halland

Att LRF tror på landsbygden som en möjlighet

i framtiden!!!
Bertil, Dalarna

Att vara med i LRF är att få samma stöd och uppbackning som om man vore ett storföretag. LRF är i
Bryssel, Stockholm och även i alla lokalavdelningar.
Det bästa är att det är en medlemsorganisation så
jag är med och bestämmer vad LRF skall jobba med.
Ivana, Jönköping

Viktigt att LRF jobbar för landsbygden samt tillväxt i

de gröna näringarna. Arbetar för både produktionsjordbruk och småskalig verksamhet för att få fler
företag på landsbygden. Jobbar för Livsmedelsstrategin och få bättre kvalité på svenskproducerade
produkter. Rena livsmedel utan skandaler är ett
måste för att lämna lågprisdjungeln med mycket
bristande kvalité. Bygga på bra samarbete och samverkan mellan medlemsföretag och enskilda personer som stöttar målsättningen för LRF-utveckling.
Gunder, Dalarna

Var med i LRF för att hålla vår jord frisk och sund,
om du blir medlem har du riktig tur för LRF värnar
om både människor som natur!
Johanna, Skåne

Att vara medlem i LRF är ett bra sätt att komma
bönderna närmare. Kunna medverka på olika kurser,
seminarium, föredrag och det bidrar till trevlig social
samvaro. Att kunna vara med och driva en fråga
man brinner för och samtidigt få lära sig andra viktiga frågor som andra driver. Hjälpa till att göra Sveriges befolkning till medvetna konsumenter. Bidra till
levande landsbygd. Sen får vi inte glömma bort att
njuta av trevlig läsning i tidningen Land.

Har du råd att inte vara med ?
Anders, Strängnäs

Om man tror på en framtid för svenskproducerad

mat och svenska bönder så är ett medlemskap i
LRF bästa sättet att ta ställning.
Ulrika, Mälardalen

Marika, Västerbotten

Med medlemskap kan jag påverka och därmed

LRF stärka.
Maj-Britt, Västerbotten
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Jag är med för att jag äger en jordbruksfastighet

Jag är med i LRF främst för att det är organisationen

men pga heltidsarbete kan jag inte bruka och odla
själv. Är tacksam för att grannen är aktiv och arrenderar och brukar min mark så den inte växer igen.
Är också angelägen om att det finns närproducerad
mjölk, kött och grönsaker. Bönder behövs därför i
hela Sverige. Har också lite skog och följer därför
med stort intresse senaste nytt gällande skogsbruk
i tidningen Land. Land är för övrigt en mycket bra
och användbar tidning med bak- och matrecept blandat med härliga artiklar om livet på landet.

som driver landsbygdens frågor vilket är en förutsättning om ställen som min hemby ska finnas kvar i
framtiden, för att vi ska kunna driva företag utanför
städerna och inte minst äta bra mat!

Margaretha, Dalarna

Vill du ha frisk luft? Rent vatten? Sunda och närings-

riktiga livsmedel? En ren natur? – Gå med i LRF för
att påverka så att vi kan behålla och utveckla en
levande och livskraftig landsbygd.
Göran, Sörmland

Marie, Jämtland

Som ny skogsägare behöver man stöd och hjälp; För
att nå sina miljö och ekonomi mål. För att få positiva
upplevelser av att vara skogsägare. Ensam är inte
stark.
Gunvor, Dalarna

Jorden och skogen – vårt brukade kulturlandskap –

det är vi i LRF som sköter om det. Tillsammans är
landskapets brukare en röst så stark att den hörs
och påverkar. Tillsammans utvecklar vi livet på landet. Ju fler vi är – desto mer kan vi uträtta!
Helena, Väst

Vill du skapa, bli inspirerad och motiverad samt ut-

vecklas som person – gör som jag – bli LRF-medlem
redan idag.
Monica, Borås

Det är ett sätt att stödja och påverka utvecklingen
av politiska beslut som påverkar den gröna näringen
och landsbygden.
Mats, Gävleborg

Vill påverka djurhanteringen, bra uppfödning bra

kontroller hela EU långsiktigt hållbart lantbruk. Bra
försäkringar vilket gör att man känner sig tryggare.
Gemenskap
Christina, Västerbotten

Hos LRF har jag fått all hjälp som jag behöver, från

värdering av gården, övertagande av gården och
stödrätter till bokslut och deklaration. Jag har haft
stor hjälp av LRF Samköp. Bästa rekommendationer
från mig.
Anette, Gävleborg

Jag är med i LRF för att här diskuteras frågor som är

viktiga för mig. Här påverkar vi tillsammans hur vi vill
att skogen och jorden ska kunna nyttjas för att producera värden som mat och energi, nu och i framtiden.

Du får sakkunnig hjälp vid tvister med myndigheter

som kan vara nog så jobbiga att tampas med.
Olycksfalls- och livförsäkringar som ingår i medlemsavgiften. Rabatter som är minst lika sköna som i din
trädgård och ger en skön känsla i plånboken. Du får
en fantastisk tidning, LAND, som hela familjen kan
glädjas åt. Sist men inte minst, gemenskap med
likasinnade.
Thorvald, Gävleborg

Kontaktannons: Du bryr dig om djur och natur, mat

och miljö, Du tycker att företagande utanför 50 skyltarna är en självklarhet för ett samhälle även i framtiden. Du tar ställning för det gröna och gillar vad
bonden gör och står för” Passar det på dig så passar LRF för dig! Bli medlem du med.
Filippa, Mälardalen

Malin, Östergötland

Jag är medlem i LRF för att vara delaktig i en levande

landsbygd med såväl L-okala som R-egionala aktiviteter och F-ramtidsfrågor för företagande med arbetstillfällen som gör att hela Sverige blir attraktivt
och livskraftigt!

Du är aldrig ensam. Inom LRF behöver du aldrig känna dig ensam i ditt företagande. Med LRF nätverket
finns det alltid någon att fråga.
Marit, Sydost

Ingmarie, Dalarna
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För att är man många medlemmar så görs bättre
avtal. Alla har sammarätt att vara medlem oavsett
religion. Hjälp när man får problem med något som
berör skog och lantbruk.

Ett starkt och engagerat förbund som jobbar för en
levande landsbygd, bra rabatter till gemene man och
även bra försäkringar gör att man trivs i LRF.
Niklas, Östergötland

Kjell, Dalarna

Ett tillägg: LRFs tidning Land är populär, lättläst och
informerar om jord och skog.

DÅTID-NUTID-FRAMTID
Susanne, LRF Riks

En bra blandning av att kunna påverka och stödja
lantbruk,skogsbruk och landsbygdsintressen på
riksplanet. Samtidigt som det finns en stark lokal
förankring och även en social betydelse på det lokala planet med lokal avdelningen som motor för
aktiviteter och engagemang.
Jörgen, Örebro

Hur ska Sverige se ut rent fysiskt i framtiden? Vill du

ha kvar landskapet utanför städerna som det ser ut
idag, eller gillar du ett mer igenväxt, obrukat, bortglömt, oanvänt, stereotypt och ödsligt landskap?
Om du är en av dom som själv äger mark eller på
något vis.
Karin, Mälardalen

Äganderätten. Och det är att bevaka våra möjligheter att bedriva lantbruk på ett rakt, lönsamt och
okomplicerat sätt. Och med så lite inskränkande
och intrång på vår näring och på våra gårdar som
möjligt. Då gäller det att LRF bevakar och företräder
lantbruket vid alla instanser allt från EU till kommunal nivå. Och när belastningar/begränsningar ändå
måste ske. Förhandla för att begränsa skadan och
att lantbruket kompenseras för det. Och på gårdsnivå att vi får betalt för skadan inte bara intrånget
utan även årlig ersättning för fördyrat brukande.
Anders, Västra Götaland

Ingrid, Gävleborg

Fråga inte vad landsbygden kan göra för dig Fråga

vad du kan göra för din landsbygd X- Bli medlem i
LRF X- Bli förtroendevald i LRF X- Sök jobb på LRF
(fritt efter John F Kennedy).
Ulla, LRF Riks

Jag har möjlighet att agera i dag för att påverka
framtiden för mina barnbarn. Levande landsbygd och
god svensk mat.
Auni, Mälardalen

Jag vill Våga Veta Vad jag och min kära äter – hem-

ma - i skolan- på restaurang. LRF jobbar med regelverk och certifiering för råvaror fria från gifter och
medicinrester både i grönt och i kött. Ju längre bort
maten kommer ifrån och ju fler mellanhänder den
passerat desto sämre koll har vi på vad det verkligen är vi stoppar i oss. Jag vill kunna låta mina barn
äta sockerkaksmet utan risk att få salmonella, grönsaker och råbiff utan risk för bakterier såsom EHEC
och ESBL. Då måste jag ha förtroende för matproducenten. LRF jobbar för mat med ursprung – därför
stödjer jag LRF.
Anna, Mälardalen

Jag vill värna om landsbygden, de öppna landska-

pen, och lokalproducerad mat. Som medlem i LRF
känner jag att jag är delaktig i detta.
Lennart, Dalarna

Er erfarenhet ger mig trygghet.
Margareta, Östergötland

I LRF blir bra argument framförda och medlemmar-

nas stämma hörda. Från land eller stad, mången
intressent Viktiga budskap går till ministrar och EUparlament. Ett system för förändring. Med mångas
kraft ger det samhällsutveckling LRFs medlemsantal
växer år för år i varje landsdel. 170 000 medlemmar
kan inte ha fel. Bli medlem du också. En investering
som du kan återfå.

Som medlem i LRF ska man värna om det naturliga
och närproducerade jord och skogsbruket. Då får vi
hälsosamma och naturliga produkter i våra regioner,
vilket leder till bättre hälsa och livskvalitet. Alla ska
läsa tidningen Land, där står det mesta och bästa
om hur landsbygden fungerar. En jättebra veckotidning.
Gunnar, Dalarna

Ingrid, Mälardalen
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Bli medlem i LRF. Var med och påverka till en gynnsam, säker och framgångsrik framtid för näringarna
på landsbygden.
Anders, Jämtland

Inom LRF samlas duktiga företagare över hela lan-

det. Det finns stora företag och små företag, de
drivs av unga personer och av mer erfarna, av män
och av kvinnor, de har djur, de odlar, de förädlar, de
kör de tar emot besökare – och de trivs. Välkommen
som medlem och ta del av den kompetens som
finns i medlemskåren, välkommen att driva dina
frågor och välkommen till gemenskapen.
Erik, Mälardalen

Få kontakt med likasinnade. Få uppslag på olika
lösningar och olika möjligheter att försörja sig på
och olika sätt att använda sin gård.

Som medlem är det viktigt för mig att få stöd främst
inom följande områden: Information: Aktuell information via tidningen Land, via mail, sociala medier. På
hemsidan får du svar kring politiska frågor såväl
som enskilda frågor. Trygghet: Förhoppning att få
hjälp om det uppstår problem. Du vet vart du skall
vända dig för att få rådgivning och stöd. Kurser och
utbildning: Intressanta kurser till rimliga priser.
Rabatter inom intressanta områden, t ex. SJ, bensin
m fl. Försäkringar Möjlighet att träffa andra medlemmar och dela erfarenheter.
Kajsa, Gävleborg

Jag framhäver alltid att: Du bor på landsbygden och
LRF verkar för att vi ska kunna bo kvar där. Fungerar
nästan alltid och eftersom jag värvade 105 nya
medlemmar ifjol, så verkar det vara ett starkt argument.
Marianne, Norrbotten

Sten, Dalarna

För att delta och bidra i debatten om det samhälle vi

vill leva i nu och i framtiden.

För att kunna påverka!
Ingrid, Västra Götaland

Anna Karin, Mälardalen

Ja varför är jag medlem i Transportarbetarförbun-

det?? Det är ju samma frågeställning. Jo för att jag
inbillar mej att jag ska ha någon sorts trygghet om
det skulle bli problem på mitt jobb som inte jag och
min arbetsgivare kan lösa. Så anledningen till medlemskapet i LRF är för att det skänker en viss trygghet samtidigt som finns chans till trevlig samvaro
med likasinnade kollegor.
Ingrid

Jag blev medlem i LRF när jag började jobba här
2003. Det känns helt självklart att vara med – hur
ska jag annars vara trovärdig i mitt arbete? Jag känner också samhörighet med bygden och min avdelning hemma i Svarttorp!
Yvonne, Jönköping

Jag får uppiggande SMS som talar om när jag kan
träffa liksinnande eller tipsar om bra erbjudanden :)
Camilla, Hälsningland

Jag är medlem i LRF för det är en folkrörelse som

värnar om äganderätten. Äganderätten som är
grundbulten i företagande och som hela vårt rättsväsen bygger på. LRF har en stark lobbyverksamhet
mot våra politiker och jobbar opolitiskt för den ”gröna näringens” bästa. LRF samlar också alla intressenter som jobbar med eller för ”den gröna näringen” och ju fler man är som strävar åt samma mål,
desto starkare blir man.
Cissi, Värmland

Den enda organisation som företräder oss bönder.

Borde vara lite mer ”fransk” i sin framtoning...
Rolf, Gävleborg

Som medlem i LRF så har du tillgång till ett kontakt-

nät som är enormt både lokalt i lokalavdelningar och
rikstäckande genom LRFs riksförbund.
Gunnar, Örebro

För att få och bevara en levande landsbygd och göra

att stad och land kan mötas på ett nytt, bättre och
nyfiket sätt.
Robert, Värmland

Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se

Jag vill kunna köpa svenskt fläskkött för att jag tyck-

er så synd om de grisar som i EU ligger fastspända
utan att kunna röra sig.
Jeanette, Mälardalen

Land ingår i paketet och du får rabatt på över 30
tidningar inom en mängd spännande områden. Till
exempel mat, dryck, jakt och traktorer.
Mikael, Stockholm

LRF lyssnar – genom nätverket av lokalt förtroende-

Jag har valt att vara medlem i LRF, då jag har den

vada på landsbygden är det lätt att nå fram, även för
alla ”gräsrötter”. LRF gör mycket verkstad av medlemmarnas förslag och synpunkter – i retur kommer
råd och service om företagsledning, landsbygdsutveckling, försäkringar, politiska villkor och mycket
mer.

fasta övertygelsen, att vi på landsbygden måste
samverka och samarbeta för att hänga med och
påverka i vår globaliserade värld. LRF som organisation ger oss företagare i de gröna näringarna och
landsbygdsbor en möjlighet att stötta oss på många
olika sätt genom att tillhandahålla många förmåner.

Karin, Jämtland

Per, Dalarna

LRF sköter det politiska spelet och utvecklar näringen på olika sätt. Jag är hemma och gör det jag är
bra på.
Niklas, Mälardalen

LRF står upp för Sveriges Bönder.
Per, Gävleborg

LRF är den bästa organisationen i Sverige på att
bevaka och påverka politiska beslut som är viktiga
för landsbygden och de gröna näringarna såväl på
kommunal nivå och riksnivå som på EU nivå i Bryssel. Dessutom får men ett otroligt kontaktnät bland
övriga landsbygds företagare.
Anders, Gävleborg

LRF är den enda rikstäckande organisationen, som

försvarar och argumenterar för Sveriges landsbygd,
både näringspolitiskt och för den enskilde landsbygdsbon. LRF främjar samhörigheten lokalt och är
en aktör mot myndigheter och övriga parter samt en
stark lobbyist och remissorgan centralt. Vi har ett
vinnande koncept i att försvara landsbygden, där
människan kan få utlopp för sina innersta behov...

LRF är en social plattform som stöttar och utvecklar
både företag, lantbrukare och boende på landsbygden.
Ninni, Gotland

För en framtid i Sverige med god mat från vår jord,
hållbar energi från vår skog och ett stort engagemang för vår natur – var med och påverka. Alla
behövs som LRF-medlemmar.
Kristina

Jag är delägare i en passiv jordbruksfastighet. Vid
behov finns juridisk expertis hos LRF. Medlemsskapet innehåller en bra försäkring och tidningen Land
inklusive Skogsbruk och Lantbruk. Bra argument för
medlemsskap!
Eva, Dalarna

LRF arbetar för att alla som bor i Sverige skall ha ett

öppet landskap – ett landskap som vårdas för att
våra efterlevande generationer skall ha en bra miljö
att leva i.
Annika, Gotland

Anders, Dalarna-Gävleborg

LRF är det enda ”parti” som jobbar för landsbygden
och vill vi fortsätta att äta svensk och närproducerad mat och ha vårt vackra landskap kvar så bli
LRF-medlem och hjälp till att rädda landsbygden och
bonden.
Lilian, Västra Götaland
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