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Bokföring, bokslut och deklaration
– vi hjälper dig.
Redovisning. Deklarationer. Bokslut. Löner. Vi vet hur
företagarnas verklighet ser ut – tiden räcker inte till. Du
ska göra det du kan bäst istället för att navigera genom
en snårskog av krångliga regler och fyrkantiga myndigheter. Följ med Hushållningssällskapet till en enklare värld.
Våra ekonomer är experter på
företagande. Allt vårt arbete
utgår ifrån gällande lagstiftning
och 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 professionell hjälp att

upprätta årsbokslut, både för
deklaration och företagsekonomisk analys. Engagemanget för
dig och ditt företag får du på
köpet. På hemsidan kan du läsa
mer om våra ekonomitjänster
Vi hjälper dig med allt från
de strategiska råden till den
löpande redovisningen.

Välkommen att
kontakta oss!

Haparanda.............0922-106 53
Kalix......................0923-121 85
Luleå................... 0920-244 180

Drabbad av sommarens torka? Vi erbjuder
70% rabatt på likviditets- och foderplanering

Här är några exempel
på vad rådgivningen
kan innehålla:

Hushållningssällskapet har beviljats medel för att bedriva
likviditets- och foderrådgivning med anledning av årets
torka. Rådgivningen subventioneras till 70 procent av
Jordbruksverket.

•
•

Förutom de akuta insatserna
får du hjälp med att planera för
framtiden. Våra rådgivare analyserar situationen utifrån olika
aspekter och efter det erbjuds
du en skräddarsydd handlingsplan. Det handlar om ekonomin
men också om växtodlingens

tillgångar och behoven i djurhållningen. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över företaget så
att du står rustad för framtiden
och har tillräckliga marginaler
för att kunna hantera de risker
som uppstår i samband med
torka och regn.

Boka tid redan idag!
Tillgången på den rabatterade
rådgivningen är begränsad
– boka tid snarast! Ring
växeln så kopplar vi dig,
0920-244 180.

•
•
•
•
•
•

Lagerinventeringar
Likviditetsbehov och
likviditetsplanering
Ekonomiska prognoser
Kontakter med kreditgivare
Bedömning av foderbehov
Åtgärdsplaner
Alternativa fodermedel
med mera.

OdlingsKit
Kryddväxter och Grönsaker

Vi erbjuder SAM-rådgivning
i Norrbotten och Västerbotten!

Beställ på shop.hushallningssallskapet.se

Hitta din rådgivare på www.hushallningssallskapet.se
eller ring växeln 0920-244 180 så kopplar vi dig!

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

God jul &
Gott nytt år!
Säg hej till Susanne – ny
ekonomirådgivare
Susanne Engman är ny ekonomirådgivare hos Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.
Hon kommer jobba med löpande
redovisning och är stationerad
på kontoret i Kalix. Susanne
har de senaste åren jobbat
som massageterapeut i sitt
egna företag som hon startade
2012. Hon har ännu igång den
verksamheten, men nu i mindre
skala.
Nu byter hon alltså massagebänken mot siffror och räkenskap igen. Vad kommer du
arbeta med i din nya tjänst?

– Min nya tjänst här innefattar
löpande redovisning och jag
kommer vara stationerad på
kontoret i Kalix på 75 procent.
KONTAKT
Susanne Engman
070-226 35 27
susanne.engman@
hushallningssallskapet.se

Aktuella utvecklingsprojekt
Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla
landsbygdens företag. Här är några exempel på
utvecklingsprojekt som vi driver just nu.
ULLiHOP - ett samarbetsprojekt
med syfte att skapa nya jobb
genom att öka användningen av
lokal ull.
Norrbottnisk Mat - med
siktet inställt på att skapa nya
jobb genom att utveckla och
stärka det unika i norrbottnisk
livsmedelsproduktion.
Diversifiering och utveckling
av gårdsbutiker och förädling
med gården som bas – för
dig som redan driver eller har
planer på att starta en gårdsbutik
eller gårdsbaserad förädling av
livsmedel.
Lönsam renskötsel - ett
projekt där de övergripande
målen syftar till att renskötarna
och renskötarföretagen ska
öka den del av försörjningen
som kommer från renskötsel,
vilket fordrar ökad lönsamhet i
branschen.

Matnörd hyllar Norrbotten:
”Vill vara här längre”

Lantraser – från hage till
mage – Projektet syftar till att
fler ska få upp ögonen för lantrasernas höga kvalité på både
kött och mjölk, och täcker hela
kedjan från bevarandearbete,
avel och skötsel till förädling,
marknadsföring och försäljning.
Arctic Maritime Fish Farm
- Projektet syftar till att skapa
förutsättningar för etablering av
landbaserade matfiskodlingar.

Han har en kvarts miljon prenumeranter på Youtube. Nu har
Johan Hedberg, alias Matgeek,
fått upp ögonen för Norrbotten.
Johan Hedberg är PR-konsulten
och marknadschefen som
en dag insåg att hans riktiga
passion var mat. Nu driver
han Youtubekanalen Matgeek
där han har nästan 250 000
prenumeranter. Intresset för
att besöka Norrbotten och göra
en matresa i länet har funnits
länge, men när Hushållningssällskapet – inom ramarna för
projektet Norrbottnisk Mat – tog
kontakt med honom och erbjöd
en pressresa med stopp hos ett
flertal småskaliga lokala producenter gjorde han slag i saken.
Efter besök hos bland annat
Junköfiskarna, Kalix Ost och

Tornedalens Renprodukter blir
Hedberg ett enda stort leende
när han tillfrågas om vad han
tycker om kvalitén på det han
sett och smakat.
– Man vill ju ha allt det här som
ni har massor av, sånt som
bottnar i det lokala. Ni har en
historik kring maten här som
är så tydlig och smakerna är så
bra. De är rejäla utan att vara
överarbetade – superhäftigt.
Det må vara första gången som
Johan Hedberg upplever Norrbotten – men det är inte sista,
lovar han.
– Det är frustrerande. Man
skulle vilja vara här längre – jag
vill ju stanna till överallt.

Välkommen att kontakta oss!

Lapland Culinary Region Vi jobbar med maten och livsmedlet i detta projekt som ägs
av Vilhelmina kommun.

Läs mer om våra projekt på
hemsidan. Där hittar du även
fler nyheter, medlemsinfo och
formulär för dig som inte ännu
är medlem. Välkommen till
2019 som en del i gott sällskap!
www.hushallningssallskapet.se

Din genväg till
kurser, seminarier
och utbildningar.
www.facebook.com/hsbdac
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