
Fo  s  ning nästa sida.

Som medlem r du med och stödjer en 
levande  landsbygd 
med e   n ringsliv som v xer.

Tidningen Gröna Aff ärer
Fylld med faktaartiklar inom områdena lantbruk, 
landsbygd, skog, energi, miljö, bygg, landskap/träd-
gård och mat samt reportage från gillesaktiviteter.

Inbjudningar till gillesaktiviteter

Fiskets dag 29 juni
Medlemmar inbjuds att under en dag, 
utan kostnad, fi ska på vackra Hökensås.

Förmånlig prova-på-rådgivning 
Läs mer på baksidan!

Medlem 2019. Detta ingår:

Välkommen till 
ett nytt år med oss
I ditt medlemskap ingår vår tidning Gröna Aff ärer och inbjudningar 
till olika aktiviteter. Men du kan också helt utan kostnad fi ska 
en dag med familjen på Hökensås sportfi ske. Eller prova på vår 
rådgivning.
Du vet väl att vi sedan ett par år tillbaka erbjuder våra medlemmar en kostnadsfri 
timme hos några av våra rådgivare. Har du inte provat på vår rådgivning tidigare ska 
du absolut passa på att göra det nu under 2019 . Besöket kostar inte mer än din tid 
och bilresan till Skara men kan ändå innebära stora förändringar för ditt företag, se 
baksidan.
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Hushållningssällskapet Skaraborg
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara | Telefon 0511-248 00 
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet 
vilket bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående, 
det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen. www.hushallningssallskapet.se

Prova på vår rådgivning gratis
Du kan välja en timmes möte med rådgivare inom bygg/förprövning eller bokföring. 
Under den timmen hinner du få många värdefulla tips med dig hem eller kanske 
en kunskap om hur du vill fortsätta utveckla ditt företag. 

Är du nystartad företagare tycker vi absolut du ska prova vårt mycket förmånliga 
erbjudande om 3 timmar för 1 800 kronor! Då väljer du själv vilken typ av rådgivare 
du vill träff a. Du väljer bland rådgivare för växtodling (växt, eko, vall), ekonomi, 
bygg, miljö, skog eller landsbygd. Antingen väljer du en timme hos tre olika rådgi-
vare eller om du hellre vill ha tre timmar med samma rådgivare. Välj det som passar 
dig och ditt företag bäst.

En timme gratis hos en byggrådgivare 
Går du i byggtankar eller funderar på om det går att rationalisera inom befi ntliga byggna-
der? Träff a en byggrådgivare och få råd och tips (i Skara).

En timme gratis hos en ekonomirådgivare om din bokföring
Har du frågor kring bokföring, bokslut och deklaration har du möjlighet att träff a våra eko-
nomirådgivare och få råd och tips (i Skara).

”Startpaket - Ny som företagare”, tre timmar för 1 800 kr
Ett efterfrågat och mycket förmånligt erbjudande till dig som är nystartad om individuellt 
anpassad rådgivning inom det område du själv känner behov av. Märker vi under besöket 
att du borde dela upp tiden mellan olika rådgivare löser vi det. (i Skara). 

Tack för att du är med!
Vi hoppas att du ska ha nöje och nytta av ditt medlemskap. Rekommendera gärna 
andra att bli medlemmar. 

Tillsammans blir vi starkare.

Skara 2019-01-15

Monica Andersson Skall
Vd Hushållningssällskapet Skaraborg


