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Ny tidning 
- nya rutiner
Som ni säkerligen lagt märke till har ni i dagarna fått en ny 
tidning i lådorna. Det är vår nya kund- och medlemstidning 
Gröna Affärer. Genom Gröna Affärer hoppas vi kunna visa 
upp landsbygdens företagare och deras villkor inom de olika 
gröna branscherna på ett trevligt och professionellt sätt.

Tidningen går i nuläget ut till 
18 000 medlemar vilket gör 
Gröna Affärer till en av de 
största tidningarna i landet 
inom de gröna näringarna. 

Tidningen delas nu ut i 15 
av våra 17 sällskap till med-
lemmar och kunder. Tack vare 
det här samarbetet har vi nu 
en journalist som redaktör och 
som ansvarar för innehållet. Vi 
är mycket glada för detta då 
det ger en hög klass på alla 
reportage och texter.

Brev 4 gånger per år
Vår nya tidning Gröna Affärer 
innebär dock mycket begrän-
sat utrymme för lokala aktivi-
teter, vilket kräver förändrade 
rutiner. I det blad du nu håller 
i din hand läser du samma typ 
av information som tidigare 
fanns på de lokala sidorna i 
förra tidningen.

Trenden att människor i allt 
högre glad föredrar läsplattor 
och telefoner gör att även vi 
på Hushållningssällskapet i 

1. Gå till hushallningssallskapet.se 
2. Välj Skaraborg (viktigt)
3. I den gröna menyraden ser du nu länk 
till kalender och till Medlem.
(Kalendern finns på denna sidan om du 
scrollar)  

I kalendern finns alla evenemang som 
anordnas. Om du missat att klicka på 
Skaraborg, punkt 2 ovan så kan du välja 
skaraborg här också. 

Under fliken Medlem hittar ni bland annat 
referat från era träffar och  kontaktuppgifter 
till gillenas ordförande och ett formulär för 
den som vill bli medlem.
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framtiden kommer att gå över 
till mer digital information 
även på medlemssidan. Där 
är vi dock inte riktigt ännu 
då vi saknar alltför många 
e-postadreser.

Missa inte hemsidan!
På vår hemsida har vi alltid 
haft era annonser för gillesak-

tiviteter i vårt kalendarium 
men nu finns det också en 
sida med gillesreferat, samma 
som här i bladet. 

Lite ledning i hur vår hem-
sida är upplagd ser du nedan.

Hitta rätt på hemsidan



KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID

Kvällen, som inleddes med en 
bit mat, hade två talare. Först 
ut var Lennart Gustafsson som 
höll ett uppskattat kåseri om 
sina 45 år som försöksledare 
på Hushållningssällskapet. 
Bodil Warolin från styrelsen 
informerade om Hushållnings-
sällskapet idag.

Under de sedvanliga års-
mötesförhandlingarna blev 
det några nyval. Ny i styrelsen 
är Mattias Hansson, Vedum, 
som ersätter Stig Johansson. 
Som ny ordförande valdes 
Stefan Aldén.

Gillet delade i år ut sitt 
initiativpris till Mariann och 
Jan Erik Svensson från Bo-
estorp i Södra Lundby. Priset 
har delats ut för deras arbete 

Barne-Laskes årsmöte
Deltagarna på Barne-Laskes årsmöte fick en innehållsrik kväll. Det bjöds på 
både nytt och gammalt om Hushållningssällskapet och man delade ut gillets 
Initiativpris.

som gjort det möjligt att sälja 
direkt mot kommunen och de 
säljer också sina grönsaker 
lokalt i affärer och marknader 

Barne-Laskes Initiativpris gick i år till Mariann och Jan Erik Svensson,
prisutdelare Lars Gustafsson. 

Kållands årsmöte var i 
år förlagd till Camp Ac-
tive i Lovene.

Efter årsmötesförhandlingar 
presenterade sig vår t.f. VD 
Monica Andersson Skall och 
gav en intressant redogörelse 
över Hushållningssällskapet 
både på riksnivå och i Skara-
borg 2017.

Därefter berättade äga-
ren till Camp Active Lennart 
Engelbrektsson om historiken, 
verksamheten och framtids-
planer.

Kållands Gilles 
årsmöte

Efter det följde en rund-
vandring i de imponerande 
och vackra lokalerna innan vi 
intog en god måltid i restau-
rangen.

Karin Roland, 0703-62 96 78

Studsmattorna på Camp Active 
lockar alla åldrar.

som skördemarknader och 
Bonnamarknaden i Grästorp.

Stefan Aldén, 070-531 21 86

Här står alla aktiviteter 
i korthet. Mer informa-
tion finns i Kalendariet 
på hemsidan.

Kåkind
Blomningsdagen 
på Rånna, Skövde
14 maj kl 10:00-13:00

 
Falbygden
Studiebesök på Julas 
lager, Skara
18 maj kl 19:00 

Åse-Viste
Fältvandring  
på Logården, Grästorp
4 juli 
OBS ingen tid bestämd ännu. 

 
Kinne
Sommarresa,  
2 dagar till Sala 
4-5 juli 

Aktiviteter

Rapsdag 2 maj kl 17:00 på Lagmanstorp, Vara
Etableringsförsöket fortsätter även i år. Sju olika etableringsmeto-
der jämförs samt fyra olika metoder för snigelbekämpning.

Välkomna till en kväll i rapsens tecken i ett mycket fint försök. 
Vi bjuder på korv med bröd.

Fiskets dag   
Lördag 1 juli på Hökensås
Fritt fiske i S Laxagölen. 
Start tidigast kl 08:00
För allas bästa: max 3 fiskar/familj. 
Ta med ditt medlemsnummer! 


