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Dags för bokslut 
och deklaration. 
Vi hjälper dig!

Våra ekonomer är experter på 
småföretag och de gröna näring-
arna. När du anlitar oss slipper 
du ta dig igenom den snåriga 
regeldjungeln på egen hand. 

Våra medarbetare fortbildar sig 
kontinuerligt genom utbildningar 
som anordnas såväl internt som 

externt. Det gör att du kan känna 
dig trygg med att du får professio-
nell hjälp att upprätta årsbokslut, 
både för deklaration och företags-
ekonomisk analys. 

Engagemanget för dig och ditt 
företag får du på köpet. 

Det är boksluts- och deklarationstider. Med hjälp av 
våra ekonomer kan du koncentrera dig på det du är bäst 
på – din verksamhet. Resten sköter vi!

Välkommen att kontakta oss!
Haparanda ................ 0922-106 53 
Kalix ......................... 0923-121 85
Luleå ...................... 0920-244 180

Läs mer om våra ekonomi-
tjänster på hemsidan. 
hushallningssallskapet.se

OdlingsKit lanseras till våren

Till våren lanserar Hushållningssällskapet OdlingsKit för 
odling av kryddor och grönsaker. Kiten innehåller en unik 
blandning av årets utvalda fröer, handplockade och tes-
tade vid försöksgården Öjebyn Agro Park.

I de olika kiten finns allt som 
behövs för att komma igång med 
sin odling, från jord och fröer till 
spännande recept. 

Urvalsprocessen bland frösor-
terna baseras på årtionden av 
tester vid försöksgården Öjebyn 
Agro Park för att säkerställa att de 
klarar av Sveriges nordliga klimat 
och därmed ge bästa möjliga 
förutsättningar för en lyckad odling 
och smakrik skörd. 

OdlingsKiten fungerar lika bra 
för stadsodling i pallkrage som för 
traditionell odling i friland.

– Med odlingsråden som med-
följer guidar vi dig från sådd och 
planteringsavstånd till skötsel och 
gallring säger Ann-Kristin Isaksson 

som jobbar vid Öjebyn Agro Park. 
När det är dags för skörd kan 

du duka upp till en riktig skördefest 
baserad på recepten som Hushåll-
ningssällskapets matkonsult tagit 
fram speciellt för grödorna du odlat.

OdlingsKitet med kryddväxter 
lämpar sig även bra för den som 
vill bedriva odling inomhus.

– Kryddor kan man odla 
inomhus i princip hela året bara 
de får nog med ljus, värme, vat-
ten och näring. De går också bra 
att plantera ut i en stor kruka på 
balkongen eller i pallkrage när det 
blivit frostfritt, säger Ann-Kristin.

OdlingsKiten kommer säljas via 
Hushållningssällskapets webbshop, 
www.shop.hushallningssallskapet.se

OdlingsKit Grönsaker för 
pallkrage och friland

• Årets utvalda fröer för sådd 
av Morot, Rödbeta, Rädisa, Dill, 
Majrova, Krispsallat, Broccoli, 
Grönkål, Vitkål och Kålrabbi • 
Fiberduk • Jord • Pluggbrätte • 
Exklusiva recept från Hushåll-
ningssällskapets matkonsult • 
Instruktioner och tips från råd-
givarna vid Öjebyn Agro Park

Det här innehåller OdlingsKiten

OdlingsKit Kryddväxter

• Årets utvalda fröer för sådd 
av Citronmeliss, Basilika, 
Oregano, Apelsintimjan och 
Persilja (krusbladig) • Plugg-
brätte • Jord • Exklusiva recept 
från Hushållningssällskapets 
matkonsult • Instruktioner och 
tips från rådgivarna vid Öjebyn 
Agro Park



www.hushallningssallskapet.se
Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

Under- eller 
överskott av 
stödrätter?
Vi förmedlar när du vill köpa eller sälja!
Kontakta Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar. 

www.facebook.com/hsbdac

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. Välkommen att kontakta oss, vi erbjuder SAM-rådgivning i 
både Norrbotten och Västerbotten. Sista ansökningsdag är den 4 maj.

Ulla Aava, Haparanda .................................................... 070-341 29 50
Arne Lindkvist, Kalix ......................................................... 0923-121 82
Maria Lundbäck, Kalix | Luleå ......................................... 070-108 07 48
Kristina Sigfridsson, Luleå | Boden | Öjebyn .................... 073-050 89 25
Federico Cuellar, Luleå | Öjebyn ..................................... 073-151 40 68
Sara Byström, Öjebyn | Luleå ......................................... 070-107 66 87
Anna Molander, Umeå | Skellefteå .................................. 070-188 48 25

Bästa möjliga SAM-ansökan 
för just dig! Boka tid nu.

Erbjudande certifiering

4 utvecklingsprojekt
Kontakt Västerbotten: Anna Molander, 070-188 48 25
Kontakt Norrbotten: Helena Zimmer, 070-209 61 01
Läs mer på www.hushallningssallskapet.se
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Diversifiering och utveckling av gårds-
butiker och förädling med gården som bas
För dig som redan driver eller har planer på att 
starta en gårdsbutik eller gårdsbaserad förädling 
av livsmedel. Kompetensutveckling inom bland 
annat affärsutveckling, trender och marknad, 
bygg, livsmedelslagstiftning, förpackning och 
märkning, genomförs med 6 träffar under 2017 
samt studieresa till Halland och Skåne 2-4 maj. 

Upplevelser med gården som bas
Kurserna vänder sig till företagare som vill 
diversifiera sin verksamhet där gården blir en 
bas för upplevelser inom mat, rekreation och/
eller naturbaserade aktiviteter. Du får lära dig 
mer kring utveckling av produkten, att definiera 
marknader och utveckla varumärket, utveckling 
av byggnader och gårdsmiljö samt presentation, 
storytelling och värdskap. Även studieresa.

Grön omsorg och rekreation
För dig som vill utveckla verksamhet kring grön 
omsorg och rekreation med gården, trädgården 
eller naturen som bas. Målet är att du efter 
kursens slut har underlag för beslut om hur du 
går vidare med utveckling av din verksamhet, 
om marknad, produktutveckling och utveckling 
av gårdsmiljö för hälsa och rekreation. 5 träffar 
samt en studieresa i april 2017.

Med mål och marknad i sikte
Att bygga och utveckla verksamhet för förädling 
och/eller försäljning av livsmedel på gården. Kurs 
för dig som har idéer om att diversifiera gårdens 
verksamhet med försäljning eller förädling av 
livsmedel. Vi behandlar ekonomiska kalkyler 
för byggnader, prissättning och beräkningar av 
lönsamhet, marknadsplan och hur du presenterar 
dina varor och din verksamhet. 
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Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har blivit delägare i
HS Certifiering AB. Vi kan nu även erbjuda certifieringstjänster i Norr- 
och Västerbotten samt norra delen av Västernorrland. Till kunder som 
tecknar avtal med HS Certifiering före 30 juni 2017 ger vi en välkomst-
rabatt på 1000 kr på våra ordinarie priser. Vid byte av certifieringsorgan 
hjälper vi till med uppsägning och praktiska frågor kring detta för att 
underlätta för dig som ny kund. Kontakt: Pia Månsson, 070-203 97 13 
pia.mansson@hushallningssallskapet.se


