Team Mjölkekonomi

Vässa lönsamheten i din
mjölkproduktion

Hushållningssällskapets Team Mjölkekonomi är ett rikstäckande team
med inriktning på mjölkföretagares ekonomi och lönsamhet. Vi hjälper
dig exempelvis med att förbättra likviditen samt att hitta verkningsfulla
lönsamhetsförbättrande åtgärder. Genom att gå igenom gårdens förutsättningar hjälper vi dig till rätt beslut efter dina och gårdens behov.
Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss!

www.hushallningssallskapet.se

Det här är Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet
som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets
framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder
Jämtland
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.
Drygt 700 medarbetare delar en gemensam vision om
en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.
Landets 17 hushållningssällskap är samlade i
Hushållningssällskapens Förbund.
Läs mer om oss på www.hushallningssallskapet.se
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Fristående Hushållningssällskap
från norr till söder.

Medarbetare som erbjuder
kunskap för landets framtid.

Medlemmar över
hela landet.

Möt några av våra rådgivare
Skåne
Caroline Ivarsson
Har 15 års rådgivarerfarenhet inom ekonomi/företagsutveckling/problemlösning huvudsaklingen
till mjölkföretag. En av upphovspersonerna bakom Ekonomistyrning Mjölk (projektledare) och
Efterkalkyl Mjölk. Samarbetar bl.a. med Skånesemins produktionskompetenser. Ämnesansvarig för
Hushållningssällskapens ekonomirådgivare. Övrigt: ekonomistyrning, redovisningssystem,
årsbokslut, generationsskiften, utbildning. Agronomekonom.
Telefon 010-476 22 42
E-post caroline.ivarsson@hushallningssallskapet.se

Värmland
Bengt Andréson
Har 30 års erfarenhet med utbildning och rådgivning till värmlands lantbrukare. Under de senaste
åren har jag arbetat som ekonomirådgivare åt lantbrukare. Bland mina kunder är många mjölkproducenter. Jag hjälper till med budget, rådgivning, investeringsstöd, företagsanalyser, bankkontakter,
myndighetskontakter, arrendefrågor, driftsplaner, SAM mm. Jag har varit styrelseordförande/ledamot i
flera mjölkföretag som drivs som AB.
Telefon 070-829 09 31
E-post bengt.andreson@hushallningssallskapet.se
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Sjuhärad
Claes Krokeus
Arbetar med ekonomi och företagsutveckling huvudsakligen mot mjölkföretag. Tidigare projektledare
för Mera Mjölk i Sjuhärad. Certifierad enligt IPS inom beteendeprofilering. Håller organisation och
ledarskapsutbildningar enligt konceptet Ledarpraktikan. Övrigt: Ekonomistyrning med löpande
uppföljning, bokslut/deklaration, EU-rådgivning, sitter i flera gårdsråd, medlem i European dairy
farmers sedan 2010. Har erfarenhet att arbeta med gårdar i kris. Nära samarbete med produktions- och växtodlingsrådgivare.
Telefon 070-829 04 56
E-post claes.krokeus@radgivarna.nu

Östergötland
Elenore Wallin
Har 29 års erfarenhet av rådgivning till lantbrukare, varav 9 år är som företagsrådgivare i bank.
Halva tiden har fokus varit på ekonomi och analys inom lantbruksföretaget. Har jobbat med olika
produktionsinriktningar, de senaste åren har det varit mer fokus på mjölkföretag. Utbildad Lean
coach och Ledarpraktiker (organisation och ledarskap)
Telefon 070-373 36 22
E-post elenore.wallin@hushallningssallskapet.se

Västra Götaland
Eric Hallqvist
Har 15 års erfarenhet av rådgivning till lantbruksföretag företrädesvis mjölk och köttproducenter.
Rådgivning främst kring ekonomistyrning och företagsutveckling där Likviditetsplanering, lönsamhetsanalyser, finansiering och värdering ofta ingår.
Telefon 070-850 25 52
E-post eric.hallqvist@hushallningssallskapet.se

Norrbotten-Västerbotten
Federico Cuellar
Har 10 års erfarenhet som ekonomisk rådgivare till lantbruksföretag i synnerhet vid investeringar
och ekonomistyrning. Jobbar även med bokslut och deklarationer samt EU ansökningar. Erfarenhet
från att jobba med mjölkföretag i ansträngt läge.
Telefon 073-151 40 68
E-post federico.cuellar@hushallningssallskapet.se

Jönköping
Filip Brånstrand
Arbetar med ekonomirådgivning och företagsutveckling med mjölk- och köttföretag som bas.
Är uppvuxen på en småländsk mjölk och skogs gård. Jag hjälper till med EU-rådgivning, driftsplaner,
bokslut och deklarationer, budget, rådgivning, investeringsstöd och företagsanalyser. Agronomekonom.
Telefon 070-829 09 74
E-post filip.branstrand@hushallningssallskapet.se
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Kalmar Kronoberg Blekinge
Inga-Lill Saltzman
Arbetar idag som ekonomirådgivare och Lean-coach i Kalmar. Har 15 års rådgivarerfarenhet inom
ekonomi/företagsutveckling huvudsaklingen till mjölkföretag. Arbetat deltid som ekonomirådgivare
vid dåvarande Skara Semin, numera Växa, mellan 1999 och 2005. Arbetat med redovisning/skattefrågor vid redovsiningsbyrå mellan 1996 och 1999. En av upphovspersonerna bakom Efterkalkyl
Mjölk. Samarbetar med Växas rådgivare lokalt. Övrigt: Kontorschef för rådgivarna vid Hushållningssällskapet i Kalmar 2010 till 2013. Agronomekonom.
Telefon 070-945 87 28
E-post inga-lill.saltzman@hushallningssallskapet.se

Västra Götaland
Marianne Bring
Lång erfarenhet av ekonomi i lantbruksföretag. Har arbetat 10 år som ekonomirådgivare inom
Hushållningssällskapet. Dessförinnan hos länsstyrelsen bl a med start- och investeringsstöd och
hos Lantmännen med kreditbedömning. Övrigt: Gårdsråd, projektledning, Leancoach. Uppvuxen
på en mjölkgård. Agronomekonom.
Telefon 070-101 64 85
E-post marianne.bring@hushallningssallskapet.se

Mälardalen
Mats Engquist
Har 16 års erfarenhet av rådgivning till mälardalens lantbrukare. Jag arbetar som ekonomi/växtodlingsrådgivare åt lantbrukare. Mina kunder finns inom alla lantbrukets produktionsinriktningar. Jag
hjälper till med budget, rådgivning, investeringsstöd, företagsanalyser, bankkontakter, myndighetskontakter, arrendefrågor, driftsplaner, SAM mm.
Telefon 070-604 42 83
E-post mats.engquist@hushallningssallskapet.se

De rådgivare som presenteras i denna sammanställning har det gemensamma att de har lång erfarenhet av
ekonomirådgivning till mjölkföretag. De har också kunskap om att arbeta med företagare och företag som befinner sig i
utsatta situationer.
Utöver de personer som du finner i denna broschyr har Hushållningssällskapet ett stort antal rådgivare inom bygg, ekonomi,
växtodling, lantbruksdjur, energi, etc. Totalt har Hushållningssällskapet drygt 300 lantbruksrådgivare med placering från
Ystad i söder till Luleå i norr.
Med ett stort antal specialister inom olika ämnesområden kan vi på Hushållningssällskapen erbjuda en bred och
kompetent helhetsrådgivning. Välkommen att kontakta oss!
Kontaktuppgifter till alla våra rådgivare hittar du på www.hushallningssallskapet.se
Ansvarig för denna broschyr är: Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapet, tel. 070-229 98 78 | Caroline Ivarsson, Ämnesansvarig för Hushållningssällskapens
ekonomirådgivare, tel. 010-476 22 42. Layout: Oskar Lindholm, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, tel. 0920-244 199

