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Vi i Hushåll-
ningssällskapen 

är gärna med 
som en sam

arbetspartner i 
utvecklingen av 

ditt företag.

ledare

Samarbete kan bli både
lönsamt och utvecklande

tt ensam är stark är en gammal 
sanning som sällan håller. Dess
utom känns det som den blir alltmer 

osann.
Ett samarbete kan se ut på väldigt många 

olika sätt och kan ske mellan olika parter. 
Genomgående ska ett samarbete innebära 
nytta för de inblandade parterna genom att 
man gör något tillsammans i stället för bara 
för sig själv.

Naturligtvis kan ett samarbete innebära 
att man får jämka lite på sina egna vanor 
och idéer men vinsten av att få del av andras 
erfarenheter och idéer väger ofta upp detta. 
Dessutom är det ofta ganska roligt att sam-
arbeta med någon eller några andra och det 
är oftast ett både roligt och effektivt sätt att 
lära sig nya saker. En annan stor fördel är att 
utvecklingskostnader och/eller investerings-
kostnader kan hållas nere genom att man 
delar dem med någon eller några.

För oss i Hushållningssällskapen är det här 
med samarbete och att göra saker tillsam-
mans något som vi arbetar allt mer med. Den 
här tidningen du håller i din hand är ett bra 
exempel på det och i och med detta nummer 
utökas antalet Hushållningssällskap som 
delar tidning, bland annat vi i Västsverige. 
Mellan de tre Hushållningssällskap som vi 
representerar – Skaraborg, Värmland och 
Väst – har vi dessutom påbörjat ett sam-
arbete för att utveckla vårt arbete och vårt 

utbud av tjänster. Därigenom kan vi erbjuda 
befintliga och nya kunder ännu mer nytta 
och lönsamhet.

Även här innebär samarbetet att vi måste 
ändra en del av vårt sätt att arbeta. En del 
kan säkert bli ovant och lite jobbigt men vi är 
övertygade om att det också blir utvecklande 
och roligt och till nytta för dig som kund och 
medlem.

Samtidigt gäller det att värna den lokala 
förankringen och närvaron, det är ju ett av 
våra signum.

Ett litEt ExEmpEl på hur vi arbetar med 
samarabetstanken i våra tjänster är ett 
utvecklingsuppdrag som vi just nu utför åt 
Forshaga kommun strax norr om Karlstad. 
Där arbetar vi aktivt med att få till samarbe-
ten mellan företag och mellan företag och 
andra aktörer på landsbygden med syfte att 
öka lönsamheten i de deltagande företagen.

Vår roll är här att vara katalysator och 
möjliggörare. För det här med samarbetet 
må vara hur lönsamt, kul och bra som helst – 
man måste ju komma i gång med det. Tiden 
ska räcka till och man behöver en idé om var 
man ska börja. 

Vi i HusHållningssällskapEn är gärna 
med som en samarbetspartner i utvecklingen 
av ditt företag. Tveka inte att höra av dig till 
ditt lokala Hushållningssällskap för att prata 
samarbete.

så når du oss    e-post gronaaffarer@hushallningssallskapet.se  På nätet: www.hushallningssallskapet.se
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