Välkommen till ett nytt år med

Hushållningssällskapet
Västra

Information till dig som redan är medlem
– och dig som funderar på att bli.

Ditt medlemskap utvecklar landsbygden
Genom ditt medlemskap stödjer du inte bara en långsiktig och stadig utveckling av den
svenska landsbygden. Du är också en del av ett växande näringsliv och ett omfattande
nätverk av fantastiska drivkrafter. Kunskapsutbytet är stort och du umgås och verkar
tillsammans med likasinnade med samma intressen och engagemang som du. Som
medlem får du dessutom tillgång till all den samlade kunskap vi samlat på oss under
drygt 200 års verksamhet. Det kallar vi att tänka hållbart och långsiktigt.
Hushållning med jordens resurser är grunden vi står på; vår idé, vår historia och vår
framtid. Vårt existensberättigande, helt enkelt. Vi är engagerade i landsbygdens gröna
näringar, lantbruket och bygger broar mellan stad och land. Vårt mål är att göra långsiktiga, lönsamma och gröna affärer, för allas vår framtid. Hushållningssällskapet är en
fristående, politiskt obunden organisation, fri från produktsäljande företags mål och
motiv. Det är både vår drivkraft och ett uttalat löfte.
Så här fungerar ditt medlemskap
Du väljer själv hur mycket - och var - du vill engagera dig; geografiskt eller
tematiskt, i något av alla våra gillen. Detta bestämmer vilken typ av medlemskap du tecknar. Vill du fokusera på att utveckla din hembygd väljer du
ett Geografiskt medlemskap, vill du fokusera i större utsträckning på att
utveckla ditt företag väljer du ett Tematiskt medlemskap. Observera
att du inte kan vara medlem i både ett geografiskt och ett tematiskt gille
på grund av din rösträtt.
Våra geografiska gillen finns spridda inom Västra Götaland och
Värmland:
Ale/Vättle l Barne-Laske l Bjärke l Bullaren l Dalbo l Falbygden l Flundre/
Väne l Forshälla/Ljungskile/Stenungsund l Fryksdal l Färnebo l Gillberg
Göteborgstrakten l Inlands Torpe l Jösse l Karlstad l Kinne l Kinnefjärding
Kulling l Kungälvsbygden l Kville l Kåkind l Kålland l Lane/Uddevalla l Lur
Tanum l Munkedal l Nordmark l Norra Dal l Näs l Orust Tjörn l Skånings-Valle
Sotenäs l Strömstad l Stångenäs l Vadsbo l Valbo l Åse-Viste l Älvdal
Östra Värmland

Håll dig uppdaterad på FACEBOOK!
Här publicerar vi massor av matnyttigheter varje vecka, som t.ex.
inbjudningar till kurser, seminarier och webbinarier. Vi delar med
oss av aktuella rapporter och resultat från både vår egen och
andra verksamheter med beröringspunkter i den gröna näringen
och delar frikostigt med oss av säsongsbaserad kunskap.

Följ oss!

Du hittar oss på:
@hushallningssallskapetvastra
Välkommen till vår digitala värld!

Hushållningssällskapet
Västra

DET HÄR INNEHÅLLER DITT MEDLEMSKAP
Geografisk medlem

Tematisk medlem

+ Inbjudan till gillets alla aktiviteter

+ Gröna affärer 5 ggr/år

+ Gröna affärer 5 ggr/år

+ Hushållningssällskapets nyhetsbrev

+ Hushållningssällskapets nyhetsbrev

+ 1000 kr rabatt inom
byggrådgivning/expansionsteam
(se sista sidan)

+ 1000 kr rabatt inom
byggrådgivning/expansionsteam
(se sista sidan)

+ Tillgång till ett stort nätverk som delar
din vilja att utveckla sitt företag
+ 10% rabatt på våra Växtodlingsbrev

MEDLEMSAVGIFTER 2021
Din medlemsavgift för 2021 varierar beroende på ditt val av medlemskap
enligt följande:
Geografisk medlem

Tematisk medlem

Fullbetalande
Delbetalande

Avgift		
Serviceavgift

400 kr
220 kr

Du kan vä
lja
mellan oli
ka teman
:
Tema Va
ll
Tema Sp
annmål
Tema Trä
dgård
Tema För
etag

100 kr
450 kr

Första medlemmen är alltid fullbetalande, övriga i familjen är delbetalande.
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Fylld med faktaartiklar inom områden som lantbruk, landsbygd, skog, energi, miljö, bygg, landskap/trädgård och mat
liksom reportage från de olika Hushållningssällskapen och
gillesaktiviteter under året, landar vår välrenommerade medlemstidning Gröna Affärer i din brevlåda 5 ggr/år.

Vill du bli medlem eller har
frågor om ditt befintliga
medlemskap?
Kontakta oss på:
vastra@hushallningssallskapet.se

010-288 01 30

Med din framtida expansion i fokus diskuterar vi tillsammans igenom dina planer och önskemål, därefter
sätter vi samman ett team helt anpassat efter dina
behov. Genom ditt team får du till exempel tillgång till
lönsamhetsanalyser, likviditets- och balansbudgetar
som sedan utgör ett underlag för finansieringen av
din expansion. I teamet kan också en byggrådgivare
ingå som bidrar med allt från ritningar till byggprojektledning, liksom en miljörådgivare som hjälper dig
med alla tillstånd. Allt för att du ska ha rätt förutsättningar för att lyckas.

Har du funderingar på att bygga om, bygga nytt eller
bygga till? Kanske vill du rationalisera inom dina befintliga
byggnader? Som medlem får du 1000 kr rabatt när du
anlitar en av Hushållningssällskapets byggrådgivare.

– 1000 kr rabatt när du är medlem

Kontakta Andreas Andersson, byggrådgivare, för bokning och mer information:
070-287 59 73
andreas.l.andersson@hushallningssallskapet.se

Kontakta Niklas Eriksson, ekonomirådgivare, för bokning och mer information:
0727-25 88 11
niklas.eriksson@hushallningssallskapet.se

Du hittar alltid vårt aktuella utbud av tjänster på vår hemsida:

hushallningssallskapet.se/vastra

Privata donationer utvecklar landsbygden
Som en oberoende kunskapsorganisation har vi med
stor omsorg arbetat för utvecklingen av svenskt
skogs- och lantbruk i över 200 år. En viktig del av
vår verksamhet består av förvaltning av medel till
stiftelser och fonder som liksom vi vill bidra till bland
annat aktuell forskning, högkvalitativ kunskapsförmedling och säker tillväxt på den svenska landsbygden i Värmland, Dalsland, Göteborg, Skaraborg och
Bohuslän. Privata donationer genom bl.a. arv, gåva
och testamente gör att vi kan fortsätta detta viktiga
arbete.
Din gåva - ditt val
De medel som inkommer till verksamheten kan genom valet av fond eller stiftelse öronmärkas för just
den fråga som ligger givaren närmast hjärtat. Vi har
just nu 22 aktiva stiftelser och fonder som löpande
delar ut stipendier och medel till prioriterade projekt, forskning, utveckling av modern rådgivning och
landsbygds-utveckling. Valmöjligheterna är många.
Förutom att välja en fond/fonder från vår befintliga
portfölj, kan du starta en egen för ett specifikt ändamål du själv väljer. Våra erfarna rådgivare hjälper dig
med alla praktiska och juridiska frågor kring uppstart
och placering.
Bred portfölj
I dagsläget sträcker sig våra fonder över ett brett
spektra av områden, bland annat utveckling av

svensk trädgårdsodling, nötkreatursskötsel, grisuppfödning, spannmålsodling, hästverksamhet, biodling,
landsbygdsboende med särskilda behov, utveckling
av innovationer och stöd för förbättrande produktion
eller ökad lönsamhet för den gröna näringen. Vi har
även en fond vid namn Prytz fond som ger särskilt
stöd till unga lantbrukare, t.ex. vid köp av fastighet och etablering på landsbygden i Göteborgs och
Bohus län. Efterfrågan och behovet av stöd är stort
även inom andra högaktuella områden som t.ex. klimat- och miljösatsningar, vatten-, fiske- och jaktvård,
värnandet om äganderätten, ökad trygghet för landsbygdens folk och stöd för att värna om landsbygdens
infrastruktur.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller
funderingar.
Christer Eliasson
Ordförande, Hushållningssällskapet Västra
070-893 22 24 eller cieliasson@gmail.com
Cecilia Ryegård
Vice ordförande, Hushållningssällskapet Västra
070-815 25 99 eller cecilia.ryegard@hushallningssallskapet.se
Ove Konradsson
VD, Hushållningssällskapet Västra
070-853 13 25 eller ove.konradsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara
Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg
Växel: 010-288 01 30
vastra@hushallningssallskapet.se

FÖLJ OSS!
hushallningssallskapetvastra

Foto, sid 2: Sara Hertzman Persson

Bygga om, bygga nytt, bygga till?

Foto sid 1: ©Christine Bernatets, Dreamstime.com

Skapa ditt eget expansionsteam
– 1000 kr rabatt när du är medlem

