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Målet: ökad lönsamhet i mjölkföretagen
Hushållningssällskapet har vunnit ett anbud från Jordbruksverket för att jobba med helhetsrådgivning till
mjölkföretag i de fyra nordliga länen.
Rådgivningen bedrivs som integrerad helhetsrådgivning, vilket
betyder att rådgivare inom olika
delar av företagens verksamhet
tillsammans tar ansvar för att
se över och stödja företagen att
utvecklas på önskvärt sätt.
Rådgivningen ska alltid omfatta
affärsutveckling, produktion och
ekonomi. I övrigt avgör behoven
i varje företag vilka områden som
bör inkluderas i rådgivningen, till
exempel juridik och ledarskap.
Det här ingår i rådgivningen:
• Framtagande av en färsk analys
av företaget som bygger på gårdsbesök, enkät, räkenskaper och
produktionsuppgifter.
• Upprätta en handlingsplan utifrån
analysen, era målsättningar och

fokusera på förändringar som kan
ge snabba resultat.
• Utifrån en strategisk diskussion
belysa och ta tag i förberedelser
för företagets utveckling på kort
och lång sikt.
• Rådgivare med rätt kompetens
kopplas in för att följa upp och
stödja genomförandet av åtgärder
som slagits fast i handlingsplanen.
Arbetet genomförs i nära samverkan mellan rådgivare, ägare/
familjen, anställda och banken.
Syftet med rådgivningsinsatsen
är att bidra till handlingskraft och
att samtliga i företaget sluter upp
och jobbar målinriktat för att på
bästa sätt klara av den ansträngda
period som nu genomgås.
Välkommen att kontakta oss!

Aktiviteter Västerbotten 2017
Lär mer om EKO
ERFA-träffar för ekologiska
lantbrukare och trädgårdsodlare samt ett lunch till
lunch seminarium i mars.
Utveckling av gårdsbutiker och egen förädling
Kurser och studieresa för
som dig som vill utöka dina
möjligheter inom förädlingsoch försäljningsledet t.ex.
genom utveckling av
gårdsslakterier, mejerier
eller gårdsbutiker.

Grön omsorg och
rekreation
Kurser och studieresa för
landsbygdsföretagare som
vill utveckla av tjänster
inom omsorg, hälsa och
rekreation.

>>> Välkommen att
skicka din intresseanmälan
till anna.molander@hushallningssallskapet.se
eller telefon 070-188 48 25.

FAKTA. För att ta del av rådgivningen till subventionerat pris
inom ramen för landsbygdsprogrammet krävs följande:
• Företaget ska ha ökat med 50 koplatser genom investering,
köp, eller övertagande efter 1 januari 2007.
• Företagets bank ska bedöma att företaget har en potential
att fortsätta med mjölkproduktion.

Federico Cuellar Ekonomirådgivare
federico.cuellar@hushallningssallskapet.se | 073-151 40 68
Sara Byström Produktionsrådgivare
sara.bystrom@hushallningssallskapet.se | 070-107 66 87

Bästa möjliga
SAM-ansökan
för just dig
Våra rådgivare ser till att din SAM-ansökan blir individuellt
anpassad, optimerad och rätt ifylld. Naturligtvis lämnar vi
också garanti på vårt arbete, det betyder att du kan känna
dig trygg med att du får ut ditt stödbelopp.
Vi erbjuder SAM-rådgivning i både Norrbotten och
Västerbotten.
Hitta din rådgivare på www.hushallningssallskapet.se eller
ring växeln 0920-244 180 så kopplar vi dig!

www.hushallningssallskapet.se | www.facebook.com/hsbdac | www.landsbygdinorr.blogspot.com

Kickstarta 2017 med oss!

Idag vet de flesta av oss att vi bör äta näringsriktig mat
och röra på oss för att må bra. Men vilken mat ska man
välja och hur tillagar man den? Samla dina arbetskamrater
och kickstarta det nya året med Hushållningssällskapet!
Dagens konsumenter efterfrågar
i allt högre grad mer gröna och
hållbara alternativ. Antingen utökar
man mängden grönt på tallriken
eller väljer att äta helt vegetariskt.
– Hållbara matvanor går hand i
hand med hälsosamma matvanor.
Mera grönt smakar inte bara gott
utan gör gott för bättre hälsa och
hållbara matvanor säger Hushållningssällskapets matkonsult
Kristina Wikström.
Men hur väljer man hållbara alternativ och var hittar
man dem?
Hushållningssällskapet erbjuder
en workshop anpassad för företag
och offentlig sektor som ger dig
och dina anställda inspirationen
och verktygen för en hållbar

utveckling, både för er själva och
för miljön.
– Under trevliga former och
helt utan pekpinnar tittar vi på
vad som är smart mat, och du får
enkla tips som underlättar för dig
både på arbetsplatsen och i hemmet. Workshopen innehåller både
en teoretisk del och en praktisk
del, och vi avslutar med en smakrik matstudio där vi tillsammans
tillagar och avnjuter maträtterna
med alla våra sinnen säger Kristina
Wikström.

Helena prisades för sitt arbete
med företagsutveckling
Helena Zimmer, projektkoordinator på Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten har
fått pris för sitt arbete med att
utveckla landsbygdsföretagandet
i regionen. Priset delades ut på
Hushållningssällskapens nationella
personalkonferens i Uppsala där
över 500 medarbetare från hela
landet samlats.
Utmärkelsen går till medarbetare som på något vis bidragit till
ökad lönsamhet hos Hushållningssällskapens kunder.
– Jag är oerhört förvånad, glad
och stolt. Hushållningssällskapen
över hela landet finns i ett så bra
sammanhang för utveckling av
landsbygdens företag, vilket var
anledningen att jag sökte mig till
hit för snart 15 år sedan. Från dag
ett har jag också varit djupt impo-

Helena Zimmer (t.h) fick diplom av
prisutdelare Magdalena Forsberg.
Foto: Helena Wennström

nerad av mina kollegors breda och
djupa kunskaper inom så många
områden. Det är lätt att driva
utveckling på landsbygden och
sätta ihop projekt när det finns så
mycket kunskap och erfarenhet att
bygga på och inspireras av säger
Helena Zimmer.

Din genväg till
kurser, seminarier
och utbildningar.

Kontakt: Kristina Wikström,
matkonsult, 070-556 41 80 |
kristina.wikstrom@hushallningssallskapet.se

www.facebook.com/hsbdac

Ny kunskap från Norge

Bokföring, bokslut,
deklaration och
affärsrådgivning.
Samla allt hos oss.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Haparanda................... 0922-106 53
Kalix............................ 0923-121 85
Luleå......................... 0920-244 180

Rådgivare från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har
varit i Trondheim för att delta vid
European Grasslands Foundations
(EGF) konferens.
Nu är det hemkomna med ny

God Jul och
Gott nytt år!
www.hushallningssallskapet.se
Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

kunskap redo att omsätta i rådgivning!
Läs växtodlingsrådgivare Kristina
Sigfridssons reseberättelse på
bloggen:
www.landsbygdinorr.blogspot.com

