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Tre Hushållningssällskap blir ett

Hushållningssällskapet Ska-
raborg, Väst och Värmland 
planerar ett samgående och 
blir därmed ett stort Hushåll-
ningssällskap istället för tre. 
Samgåendet blir en kraftsam-
ling som skapar beredskap 
och möjligheter för framtiden. 
Genomförandet planeras till 
den 1 juli 2019.

Ett nytt namn är ännu inte 
föreslaget, men klart är att de 
tre verksamhetsorterna Karl-
stad, Vänersborg och Skara 
kvarstår precis som tidigare. 
Huvudsätet föreslås ligga i 
Skara. Enligt Monica Anders-
son Skall, VD för Hushållnings-

sällskapet Skaraborg och Väst 
har samgåendet varit på gång 
under en längre tid. Perso-
nalstyrkan jobbar redan med 
gemensam ledning och nästa 
steg blir nu att verka med en 
styrelse.

– Personalen är positiva och 
ser fram emot vilka möjligheter 
som samgåendet kan leda till. 
Målet har hela tiden varit ha 
en transparant process och 
det tror jag har bidragit till 
personalens positiva inställ-
ning. I sådana här föränd-
ringsprocesser är information 
och delaktighet extra viktigt, 
säger Monica Andersson Skall.

Tillsammans omsätter de 
tre Hushållningssällskapen 
drygt 70 miljoner. I och med 
samgåendet blir man ett av 
de större Hushållningssäll-
skapen i Sverige. Genom att 
samla personal, kompetens, 
marknad så blir man starkare 
och kan därmed bemöta fram-
tidens krav på ett bättre sätt.

– Vi tror att vi kan möta 
framtiden på ett bättre sätt 
om vi kraftsamlar och blir 
ett Hushållningssällskap. För 
personalen och kunderna blir 
skillnaden inte särskilt stor. 
Samma personal fi nns kvar 
och vi har samma arbetsom-
råden, men vi kan leverera 
bättre, säger Christer Elias-
son, ordförande Hushållnings-
sällskapet Skaraborg.

Flera Hushållningssällskap 
har gjort samma resa. Senast 

I början av december skickades det ut ett press-
meddelande som handlar om det planerade sam-
gåendet mellan Hushållningssällskapet Skaraborg, 
Väst och Värmland. Ni som inte har sett det på 
vår hemsida kan läsa det här i sin helhet.

var det Hushållningssällskapet 
Skåne som bildades 2014. 
Man tar nu lärdom av deras 
arbetssätt och precis som 
i Skåne har styrelserna för 
Väst, Värmland och Skaraborg 
tillsatt en extern projektgrupp 
som i december ska presen-
tera ett förslag till samgå-
endeavtal och därefter ska 
avtalet på remiss till gillena 
inför stämmorna 2019, där 
formellt beslut tas.

-Våra medlemmar är or-
ganiserade i gillen och vi har 
tidigt förankrat processen för 
dem och även där har vi mött 
positiv respons, säger Christer 
Eliasson.

Han konstaterar att förut-
sättningarna känns mycket 
goda och han ser med tillför-
sikt på framtiden för det nya 
stora Hushållningssällskapet.



Kommande aktiviteter. 
Läs mer i Kalendariet 
på hemsidan.

Skånings och Valle
Besök på Västergöt-
lands Museum i Skara 
30 januari kl 18.

Skånings och Valle
Resa till Japan i slutet 
av maj. Några platser 
kvar. Medlemmar från 
alla gillen välkomna!

Skånings och Valle
Resa Kroatien/Serbien
i slutet av juni.

Kåkind
Studiebesök på Ljus-
gårda - vertikalodling
inomhus. Jan/feb. 
Inbjudan kommer.

Aktiviteter

Besök Medlem på Besök Medlem på 
hushallningssallskapet.sehushallningssallskapet.se

Välj Skaraborg! Under rubriken Medlem hittar du reportage från era 
aktiviteter. I Kalendern hittar du alla evenemang och gillesannonser. 

God Jul God Jul och och 
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Den 9 september arrangera-
des en kulturdag på Åsnebyn 
utanför Mellerud. Gården fi rar 
i år 10-årsjubileum som natur-
reservat. Man passade också 
på att fi ra att det var 25 år 
sedan Olof Andersson donera-
de Åsnebyn till Hushållnings-
sällskapet i Väst. Dagen bjöd på 
en rad aktiviteter: Invigning av 
en nyttodjursslinga i landska-
pet, vilken man kunde gå med 
guide. Det var också invigning 
av en mindre trädgårdsutställ-
ning. Man kunde se tillverkning 
av rödfärg och hur man beskär 
träd och handla från de lokala 
utställarna, med mera.

I början av juli hölls en fältvandring på Logården, Grästorp. Vi tittade 
på sort/kväveförsök i vårkorn och höstvete. Med på programmet fanns 
även försöket ”Mångfald på Slätten” som visar olika såblandningar av 
växter som ska gynna pollinerare och småfåglar. Dessa blandningar 
kan med fördel sås i någon fältkant eller besvärliga hörn.

I maj hölls Blomningsdagen på Rånna. Det blev i sedvanlig ordning 
försäljning av blommor, hantverk och närproducerad mat. Man 
kunde gå guidade vandingar i visningsträdgården eller längs en na-
turslinga runt gården. Den modige kunde prova att måla på staffl  i 
och barnen kunde klappa djur. Deltagare från projektet Askrakan, 
som håller till på Rånna, sålde egentillverkade insektshotell. 

Gillesträff ar för alla

Vi vänder oss till dig som är engagerad inom föreningslivet, näringslivet 
och politiken. Detta är en dag som också kan passa våra gillen!
Fredag 25 januari kl 9:30-15 på Hushållningssällskapet i Skara

Inledning: av Hushållningssällskapet och Hela Sverige ska Leva Skaraborg
Inspiration från: Länsstyrelsen, Microfonden Väst, Coompanion, Leader, 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg, SISU, Idrottsutbildarna/V Götalands Idrottsförbund
Goda exempel: Möjligheter för ungdomar i Europa och tre olika Leaderprojekt

Kostnad: 150 kr inkl moms (lunch och fi ka ingår)
Anmälan senast 17 januari på: hushållningssällskapet.se/kalender (välj Skaraborg)

Hur finansiera din idé?

I år anordnades det tre träff ar på några olika platser under året där medlem-
mar från både Skaraborg och Väst var välkomna. Det var Blomningsdagen på 
Rånna, en fältvandring på Logården och en kulturdag på Åsnebyn. Gillena på 
plats var medarrangörer och stod dessutom för gott fi ka.

Seminarium för föreningar och företag 


