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Lasse Hellsten berättar

Den består av 57 sidor och innehåller 
utförlig information om hur arbets-
hästen kan vara ett hållbart alternativ ur 
ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och 
kulturelltperspektiv. 
Den behandlar också vikten av utveck-
ling och innehåller information om de 
tre redskapen som redan presenterats i 
tidigare nummer av MH: gräsklippare, 
grusharv och pallyft. Du hittar den för 
nedladdning/beställning på hastkorare.
se under “information” och “rapporter”.

Möt  v in t e rn i 
FSHK s  pr o f i l k läder ! 

Alla priser inklusive moms.  Fraktavgift 120 kr på order under 999 kr. 
Beställning: Via telefon 0504-10683 eller e-post: martin@glk.se

GLK i Tibro AB, Box 183, 543 35 TIBRO - www.glk.se 

Vit eller olive med loggan som brösttryck i 
originalfärg resp. vitt. Pris:  369 kr
GOTS-certifierad piké i 95% ekologisk Fair-
trade bomull och 5% elastan. Knapparna är 
tillverkade av återvunna knapprester. Dessu-
tom är nackband och slits tillverkade i samma 
material som pikén, för att undvika inbland-
ning av andra material och därmed underlät-
ta återvinningen den dag plagget är uttjänt. 
Pikén har en modern passform med framfly-
ttad axel och något smalare ribb på ärmslut. 
Snygga flatlockstickningar på axel och ok. 
Invändigt nacktryck med miljömärkning.
Dammodellen har längre knappslå för 
kvinnligare look. 
Herr: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-
4XL. Art.337.
Dam: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL. Art. 339

P iké t r ö ja

Grå med loggan tryckt i originalfärg 
på vit botten. Pris 109 kr
Keps med platt krona, kantband 
runt om och lufthål i metall för ex-
tra ventilation. Kort skärm och skön 
passform. Justerbar med kardbor-
respänne bak. Material: Borstad 
bomullstwill.
One size. Art.246

Keps

Svart. 89 kr 
Art.nr 
389918459800

Mös sa

Loggan i grönt som ryggtryck. 
Pris: 1.285 kr
Varmfodrad väst som håller dig 
varm i kallare väder. Västen är till-
verkad i ett lätt material (light-
weight) och har CORDURA® 
Denim-förstärkning på axelpar-
tierna samt stängs med blixtlås. 
Den har en avtagbar och juster-
bar, varmfodrad luva. Framfickor-
na har blixtlås och innerfickorna 
inkluderar även ficka för mobil. 
Västens ryggslut är förlängt för att 
stänga ute kyla. Finns i storlek XS 
- 4XL

V inte r väs t

Loggan i originalfärg som stort bröst-try-
ck. Pris: 99 kr. T-shirt har en något smalare 
passform och finns i färgerna vit, khaki el-
ler latte. Ribbad kant i halsen med elastan. 
Herrmodellen är rundstickad. 
Dammodellen har sidsömmar.
Herr: Storlek: XS-4XL.  Art.029030. 
Dam: Storlek XS-XXL. Art.029031

T-shi r t

Nordforrest

Siri Bergs rapport publicerad! 


