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

Klipp av och skicka in! Eller ring 0511-248 00. 
Eller gå in på www.hushallningssallskapet.se. Välj Skaraborg och klicka på Medlem.

JA TACK!
Jag vill bli 
medlem i
Hushållningssällskapet
och stödjer därmed
vår skaraborgska lands-
bygd! 370 kr/år

Ytterligare familje-
medlem 220 kr.

Ständigt medlemskap,
20 x årsavgiften 
= 7 400 kr

Adress

MobilTelefon

E-post

Är någon i ditt hushåll medlem sen tidigare? Ange dennes namn så får du lägre medlemsavgift.

Namn

Namn ev familjemedlem

Välkommen att bli medlem i Hushållningssällskapet 
Skaraborg och ditt Hushållningsgille. 

Unik aktör på landsbygden
Vår verksamhet syftar till att utveckla företagande på landsbygden. Våra 2 200 
medlemmar ger tyngd åt det arbetet. Genom att vara medlem stödjer du en levande 
landsbygd med ett näringsliv som växer. 

Som medlem får du inbjudan till aktiviteter som våra hushållningsgillen (baksidan) 
anordnar. Det kan till exempel vara växtodlings- och trädgårdsträff ar, studiebesök 
och resor. I medlemskapet ingår också en rad förmåner som du kan läsa om nedan.

Vi sätter stort värde på att få dig som medlem.

Det här ingår i ditt medlemskap 2019
Vår kund- och medlemstidning i brevlådan 5 gånger per år. 
Inbjudningar från ditt Hushållningsgille om olika aktiviteter. 
Fiskets dag 29 juni: En heldag på Hökensås för dig och din familj.
1 timmes kostnadsfri rådgivning av en ekonomirådgivare 
(om din bokföring och administration) eller av en byggrådgivare (i Skara).
”Startpaket - Ny som företagare”. Förmånligt erbjudande till dig som är 
nystartad med individuellt anpassad rådgivning. 3 timmar 1 800 kr (i Skara).
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Frankeras ej
Hushållnings-
sällskapet
betalar portot

Hushållningssällskapet
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara 
0511-248 00 | Fax 0511-186 31
E-post: info.skaraborg@hushallningssallskapet.se
Hemsida: www.hushallningssallskapet.se

Svarspost
520 046 101
532 20 Skara

Hushållningssällskapet Skaraborg

Kinne Vadsbo

Kåkind

Falköping

Skånings-Valle

Barne-Laske

Åse-
Viste

Töreboda
Mariestad

Karlsborg

Hjo

Tibro
Skövde

Götene

Skara

Falköping Tidaholm

Vara

Grästorp

Lidköping

Huvudkontor i Skara

Logården Hökatorp

Rånna

Källefall
Baltak

Hökensås

Råsbäcken

Gullspång

Kålland

Kinne-
Fjärding

Kartan visar våra gårdar 
och de Hushållningsgillen som 
våra medlemmar är organiserade i.


