
Kurser i 
likviditetsplanering 

Favorit i repris! Få bättre  
koll på din likviditet och 
stärk ditt företags 
långsiktiga överlevnad 
genom att planera 
företagets pengaflöde. Vi 
hjälper dig igång med 
likviditetsplanering!  

När? 17 november & 14 
januari 

Teknikdemo 
Vårens tillfällen blev 
inställda, men nu i höst kör 
vi igen! Välkommen ut i fält 
och lär dig mer om hur en 
styrfil kan användas 
praktiskt.   

När? Slutet av september, 
exakt datum återkommer vi 
med. 

Ledarskapsutbildning 

Baseras på boken 
”Ledarpraktikan” och bygger 
på tre träffar med enskild 
coaching mellan träffarna.  

Kontakta Elenore Wallin för 
information & anmälan.  

När? Start i december 

SAVE THE DATE! 
Axplock av 
aktiviteter* 

hösten 2020 

*Genom att delta på Hushållningssällskapet Östergötlands evenemang samtycker du till att vi hanterar och lagrar dina personuppgifter
enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR, Läs mer på www.datainspektionen.se). Vid evenemangen förekommer fotografering som 
kan komma att användas i framtida marknadsföring, samt för kommunicering på hemsida och i sociala medier. Kontakta personal på plats 
eller angiven kontaktperson innan evenemanget om du ej önskar vara med på bild. 

Vi är nu inne i sommartider och snart 
även skördetider och vill passa på att 
önska dig en fin sommar!  

Under hösten hoppas vi återigen 
kunna erbjuda kurser och aktiviteter 
som är intressanta för dig. Håll koll 
på vår hemsida och vår Facebooksida 
där vi lägger upp information om 
kommande aktiviteter.  

Glad sommar önskar vi på 
Hushållningssällskapet i 

Östergötland! 

Redovisning för både stora och 
små kunder 

Under våren har vår redovisningsverksamhet 

med Philippa Krantz i spetsen byggts ut, där 

både stora och små företag inom de gröna 

näringarna valt att komma till oss. Vi erbjuder 

en kundanpassad tjänst med redovisning, 

bokslut och deklaration, där både du som vill 

ha en digital eller en traditionell 

pappersversion är välkommen.  

En av våra kunder är Philip Fallsberg Axelsson, 

som driver P Fallsberg Skog och Entreprenad i 

Brokind. Han är nöjd med den snabba 

återkopplingen han får på sina frågor, vilket 

gör att han kan fatta trygga beslut.   

- Jag har haft kontakt med Philippa innan och 

känner mig säker med hennes kunskap och 

expertis. Vi har hittat ett bra arbetssätt, där vi 

idag jobbar mer digitalt, vilket  sparar ner på 

kontorstiden för mig.  

Vi kommer utöka vårat team och hälsar därför 

dig som är intresserad av att bli 

redovisningskund hos oss välkommen! 

Kontakta Philippa Krantz på 0708-29 08 23  
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Häng med på fältvandring - 
digitalt 

Att ställa in vår årliga fältvandring var det 
aldrig tal om, men vi fick tänka om på grund 
av vårens omständigheter. Vi valde därför att 
filma det som skulle varit vår fältvandring och 
ge ut den digitalt. I filmen följer vi med Per, 
Hans, Louice och Niclas ut i fält på 
Klostergården där det bjuds på matnyttig 
kunskap om rapsodling, fosfor och 
mångfaldsträdor.  

Du hittar filmen på Youtube om 
du söker på Hushållnings-
sällskapet Östergötland. Skanna 
koden till höger med din 
telefons kamera så kommer du 
direkt till filmen!  



Öppettider i sommar  
Växeln och kontoret är stängt under veckorna 

29-30. Under vecka 31 och 32 har vi låg     

bemanning. Har du en fråga är du välkom-

men att kontakta jourhavande rådgivare. 

Vecka 29-30 finns Louice Lejon tillgänglig, 

vecka 31 är det Madeleine Wiström och vecka 

32 är det Per Ståhl som finns på telefon. Du 

hittar telefonnummer till samtliga rådgivare 

under kontakt på hemsidan. 

Växtodlingsplanen - din 
odlingsstrategi framtagen i 
samråd med en oberoende expert 

Har du växtodlingsplanen klar inför nästa år? 

Vi hjälper dig gärna med en komplett 

växtodlingsplan som är godkänd av 

myndigheterna! Vi diskuterar och går igenom 

växtföljdsstrategier och val av grödor/sorter 

som passar din gård. Har du din verksamhet 

inom nitratkänsligt område är det krav på, 

enligt tvärvillkoren, att göra en 

kväveberäkning utifrån grödornas behov,   

vilket du uppfyller genom en växtodlingsplan. 

Vi hjälper också till att säkerställa att du 

uppfyller villkoren för din SAM-ansökan vad 

gäller EFA-areal. Utifrån markkarteringen och 

marknadspriser kan vi även hjälpa dig att välja 

rätt gödselmedel för bland annat fosfor och 

kalium så att du kan höja din avkastning, såväl 

skördemässigt som ekonomiskt netto. 

Välkommen att kontakta någon av våra 

växtodlingsrådgivare, oavsett om du är ny eller 

tidigare kund. Telefonnummer hittar du på 

hemsidan under kontakt.  

Medlemsinformation 

Fältvandring i sensommartid 

Än finns det mycket att titta på i 

fält, så varför inte göra det 

tillsammans med ditt gille? Med 

hjälp av en av våra duktiga 

växtodlingsrådgivare ger ni er ut 

i fält och tittar på det som är 

aktuellt och intressant för 

perioden. Har ni önskemål om 

något visst ämne eller vill ni 

hålla en fältvandring i något av 

våra försök, hör av er.   

Ett gille som håller fältvandring 

årligen är Finspånga läns 

hushållningsgille. Bilden ovan är 

från förra året då rådgivare 

Louice Lejon var med och 

guidade.
Kontakta Medlemsfrågor 

Magdalena Ericsson  

013-355300  

magdalena.ericsson 

@hushallningssallskapet.se  

Projekt om jordburna svampar i åkerböna och ärter 

Under våren skickade vi in jordprov från ett antal     
gårdar som odlar i första hand åkerböna men även  
ärter. Proven ingår i ett projekt som ska undersöka     
utbredningen av en ny svampsjukdom som upptäckts 
på  åkerböna men även angriper ärter. Projektet drivs 
av Mariann Wikström, Agro Plantarum AB, Lars      
Persson, Brandsberga Gård AB och Åsa Olsson       
Nyström, NBR/Hushållningssällskapet Skåne.  

Svampen heter Phytophtora pisi. Jordprovtagningen 

följs upp med provtagning av växande åkerbönor nu 

under sommaren och parallellt görs sortförsök för att 

undersöka skillnader i resistens hos olika åkerbönssor-

ter mot sjukdomen. Preliminära resultat visar på att 

sjukdomen finns i Östergötland på flera platser. När 

försöken är avslutade under hösten kommer det att finnas mer information som vi hoppas 

kunna delge. Misstänker du att du har angrepp är du välkommen att kontakta någon av oss 

växtodlingsrådgivare för bedömning och rådgivning.  

Bli medlem! 

Gå in på vår hemsida och bli med-
lem direkt eller kontakta oss så 
hjälper vi dig! 

Som medlem får du 10% rabatt på 
våra rådgivningstjänster, vår med-
lemstidning Gröna affärer samt en 
bygdegemenskap genom ditt lokala 
gille.  

Besök ett försök 
I Östergötland finns ett 50-tal officiella       

fältförsök. Dessa fältförsök är öppna för alla 

att besöka och att ta del av resultaten från. 

Resultaten redovisas både digitalt och i den 

årliga försöksrapporten. För att ta del av    

resultat eller att se vilka fältförsök som finns 

och var de ligger, besök sverigeforsoken.se 


