
SÄLJ GODA 
KVALITETSPRODUKTER 

FRÅN LINDVALLS!

Korvlådan innehåller 5 produkter 
(totalt 2,9 kg)

• Rishultskorv 660g
• Grillkorv tjock 450g
• Wienerkorv 600g
• Grillkorv smal 400g
• Falukorv 800g

Tjäna pengar till laget, föreningen eller klassresan!

Nu har du möjlighet att sälja samma goda 
kvalitetskorv som finns i butik. Vår korvlåda 
är ett urval av Lindvalls mest populära korvar. 
Var med och tjäna pengar på ett annorlunda 
och lite godare sätt!

Ert pris 150 kronor/låda inkl. moms.
Pris till kund 200 kronor.
(Ni tjänar 50 kronor per låda)

Tjäna 2.500 kr

50 lådor
Tjäna 3.500 kr

70 lådor
Tjäna 5.000 kr

100 lådor

Tjäna 10.000 kr

200 lådor

* Minsta beställning 50 lådor/leverans.

Lindvalls Chark AB, Hinnerydsvägen 43, 287 34  STRÖMSNÄSBRUK Telefon: 0433 -795 00, info@lindvallschark.se, www.lindvallschark.se

Så här mycket tjänade vi 
vid ett försäljningstillfälle!

IFK Osby P00: 8.880:-
Hästveda IF: 12.480:-
Guddarps IF: 22.800:-



HUR GÅR DET TILL?
• Utse en kontaktperson som är huvudansvarig. (Personen skall vara minst 20 år) 

Hans/hennes uppgift är att ansvara för att ordrar lämnas in och beställs i tid.

• Sätt upp ett mål på hur många charklådor ni tror att ert lag/klass kan sälja. 

 

Beställningssedeln fylls i av säljaren med kundens namn, telefon och antal charklådor.

• Tala om för kunden vilken dag ni kommer att leverera charklådan.

• Säljaren som är från laget/klassen skriver på sin order innan han/hon lämnar den vidare till 

kontaktpersonen.

• Kontaktpersonen fyller i den bifogade checklistan på hur många lådor respektive säljare sålt. 

 

Lägg er beställning på vår hemsida, www.lindvallschark.se

• OBS: senast 20 dagar innan leverans vill vi ha er beställning. (se datum nedan)

• Ni får en orderbekräftelse på den mail ni uppger.

• Vi kontaktar er via det telefonnummer kontaktpersonen uppgivit. Viktigt är att kontaktpersonen 

tar emot leveransen. Lindvalls kommer inte att leverera om inte någon tar emot leveransen.

• Kontaktpersonen ansvarar för att alla som sålt charklådor hämtar sin kvantitet omgående.

• OBS! VIKTIGT är att alla tar ansvar för att kylkedjan inte bryts.  

Alltså viktigt att man levererar korvlådan man sålt så snabbt som möjligt till kunden.

• Korven har ett bäst-före-datum men går utmärkt att frysa. Korven håller då i ca 3 månader.

• Faktura kommer att skickas efter leveransen till den fakturaadress som är uppgiven. 

Erbjudandet gäller endast föreningar och skolklasser. Ej privata försäljningar!
Minsta beställning 50 lådor per leverans. (OBS! Går ej att göra ändringar i ordern, lägga till eller plocka 
bort).
Vid eventuella frågor kontakta kontoret på 0433-795 00
Lycka till önskar vi på Lindvalls
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Lindvalls Chark AB, Hinnerydsvägen 43, 287 34  STRÖMSNÄSBRUK Telefon: 0433 -795 00, info@lindvallschark.se, www.lindvallschark.se

Ort Sista beställningsdag Leveransdag
Älmhult 2-okt 22-okt
Osby 2-okt 22-okt
Markaryd 2-okt 23-okt
Ljungby 2-okt 24-okt
Växjö 2-okt 24-okt
Hässleholm 2-okt 23-okt
Kristianstad 2-okt 23-okt
Olofström/Tingsryd 2-okt 23-okt

Ort Sista beställningsdag Leveransdag
Älmhult 23-okt 12-nov
Osby 23-okt 12-nov
Markaryd 23-okt 13-nov
Ljungby 23-okt 14-nov
Växjö 23-okt 14-nov
Hässleholm 23-okt 13-nov
Kristianstad 23-okt 13-nov
Olofström/Tingsryd 23-okt 13-nov



BESTÄLLNING
Charklådan innehåller 5 produkter, totalt ca 2,9kg.

 Falukorv 800g:  
Gris- & nötkött 55%, vatten, fett fläsk, potatismjöl, socker, koksalt, kryddor  
(vitpeppar, lök, paprika...),antioxidationsmedel (askorbinsyra), rökarom,  
konserveringsmedel natriumnitrit.

 Rishultskorv 660g:  
Griskött 65%, risgryn, vatten, potatisstärkelse, koksalt, kryddor (vitpeppar, lök, ...), 
socker, fett fläsk, antioxidationsmedel (askorbinsyra, kaliumlaktat), rökarom,  
konserveringsmedel natriumnitrit.

 Grillkorv tjock 450g: 
Griskött 56%, vatten, fett fläsk, potatismjöl, socker, koksalt, potatisfiber, kryddor  
(lök, vitpeppar,paprika..) antioxidationsmedel (askorbinsyra, kaliumlaktat), rökarom,  
konserveringsmedel natriumnitrit.

 Wienerkorv 600g: 
Gris- & nötkött 64%, vatten, fett fläsk, potatismjöl, socker, koksalt, kryddor (lök,  
vitpeppar, paprika...) antioxidationsmedel (askorbinsyra,kaliumlaktat), rökarom,  
konserveringsmedel natriumnitrit.

 Grillkorv smal 450g: 
Griskött 60%, vatten, fett fläsk, potatismjöl, socker, koksalt, potatisfiber, kryddor (lök, 
paprika, pepparextrakt) antioxidationsmedel (askorbinsyra, kaliumlaktat), rökarom, 
konserveringsmedel natriumnitrit.

Namn Beställt antal Telefon nr. Kommentar

FÖRSÄLJARE SÅLT ANTAL

200:-

*Denna blankett skriver ni ut/kopierar och ger era säljare. Den lämnas sedan in för gemensam beställning till Lindvalls.

Produkterna är gluten, laktos, ägg och sojafria.



Namn Sålt antal Telefon nr. Kommentar

*På denna blankett skriver ni in era säljare och hur många lådor respektive sålt. Spara denna till er beställning kom-

mer.

CHECKLISTA BESTÄLLDA LÅDOR
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