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Spridningen av coronaviruset drabbar 
hela Sverige, både privatpersoner och 
företag. Samtidigt är det viktigt att vi inte 
överreagerar, vardagen måste gå vidare 
och vi får inte drabbas av kollektiv panik. 
Enklaste beslutet vore att ställa in all verk-
samhet men det löser inte alla problem!
Lantbrukare och företag måste fortsätta 
sin verksamhet för att kunna producera 
– alla behöver förnödenheter och mat på 
bordet. Maskiner och djur måste säljas och 
köpas för att näringskedjan ska fungera. 
För oss innebär detta att vi tvingas göra vissa 
förändringar, allt för att i största möjliga mån 
värna om våra kunders och vår egen hälsa. 
Vi försöker, precis som många andra, att 
anpassa oss efter det nya läget. 

TJURAUKTIONEN I GUNNARP
Det innebär att Tjurauktionen i Gunnarp  
är ändrad från fysisk auktion på plats  
till nätauktion. Tjurauktionen är för många 
en tradition och folkfest som man årligen 
besöker. Men att samla kunder och intres-
senter från hela landet på begränsad yta, 
och dessutom inomhus, är inte någon  
bra kombination. Beslutet att ställa in  
auktionen i Gunnarp var tråkigt men sam-
tidigt enkelt att fatta. Det blir nätauktion 
detta år! Vi har kort om tid på oss att ställa 
om men vi är många som arbetar för att 
lösa situationen på bästa sätt, både för  
säljare och köpare. Vi ber er följa vår 

hemsida (www.hoab.se) där vi fortlöpande 
kommer att informera om hur och när  
auktionen ska genomföras. Vi hoppas  
och tror att alla har förståelse för den  
uppkomna situationen och hjälps åt så  
att vi kan genomföra auktionen så bra 
som möjligt. 

AUKTIONEN PÅ STJÄRNEBORG
När det gäller auktionen på Stjärneborg 
den 21:e mars så har vi för avsikt att  
genomföra denna som planerat. Dock 
vidtar vi vissa försiktighetsåtgärder.  
Givetvis uppmanar vi dig att stanna  
hemma om du inte känner dig helt frisk 
eller om du varit ute och rest den senaste 
tiden. För dig som inte vill, kan eller har 
möjlighet att besöka auktionen vill vi in-
formera om möjligheten att lämna anbud! 
Vi bevakar då och bjuder på de objekt 
som du är intresserad av. 

Vi räknar med att på onsdag kväll kunna 
uppdatera hemsidan med utropslista och 
foto på alla objekt. Vi kommer också att 
ha extraöppet för visning, fredag mellan kl. 
8:00-17:00. Vill du lämna anbud ber vi dig  
kontakta Håkan Andersson 0703-22 22 57 
(hakan@h2eko.se) eller Håkan Ottosson 
0707-250009 (hakan.ottosson@hoab.se). 
Senast fredag den 20:e kl. 21:00 vill vi 
ha in dina anbud för att hinna göra klart 
registreringen. 

När det gäller kommande auktioner så gör vi fortlöpande en bedömning tillsammans  
med våra uppdragsgivare, vi ber er därför hålla er informerade via vår hemsida. 
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