
Välkommen till ett nytt år med 
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Information till dig som redan är medlem  
– och dig som funderar på att bli

2023HushållningssällskapetVästra!

Välkommen till



 
 

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 med-
lemskap 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. 

Fylld med faktaartiklar inom områden som lanbruk, 
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. 

Våra geografiska gillen finns spridda inom  
Västra Götaland och Värmland: 

Ale/Vättle 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 Karlstad l Kinne | Kulling l Kungälvsbygden 
Kville l Kåkind l Lane/Uddevalla l Lidköping och Varaortens | Lur/Tanum  
Munkedal l Norra Dal l Näs | Orust Tjörn l Skånings-Valle | Sotenäs l Strömstad 
l Vadsbo l Valbo | Västra Värmland | 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 säsongs-
baserad kunskap, helt utan kostnad. 

@hushallningssallskapetvastra

Välkommen till vår digitala kanal!

Följ oss

Ditt medlemskap utvecklar landsbygden
Vi inom Hushållningssällskapet Västra vill tacka våra medlemmar för att ni under året 
fortsatt att stötta oss och varit en viktig del och förutsättning för vår verksamhet!

År 2022 har kastat oss in i en ny verklighet som många av oss nog inte trodde var möjlig vid 
årets början. Den situation som nu råder i vår omvärld har satt Hushållningssällskapets roll 
i ytterligare relevans. Beredskap, livsmedelsproduktion och hushållning med resurser 
har fått en nygammal renässans. Detta är frågor som för oss inom Hushållningssällska-
pet alltid varit aktuella kärnämnen, men som nu även intresserar en bred allmänhet och 
politiken i synnerhet! Detta bidrar till att stärka Hushållningssällskapet, genom vår position 
som en oberoende aktör med expertkunskap i dessa frågor.

Under 2023 planerar vi för att erbjuda er medlemmar en resa till Agritechnica i Hannover i 
november. Mer information kommer i medlemstidningen Gröna Affärer och på hemsidan. 

Om du har en e-postadress som du anmält till oss så får du ta 
del av både nyhetsbrev och medlemsbrev. Du kan anmäla din 
adress genom att maila vastra@hushallningssallskapet.se.

Cecilia Ryegård
Styrelsens ordförande Hushållningssällskapet 

Västra

  Allt fler nederländare  

slår sig ner  på svenska  

landsbygen 

  Anna Broekman, vd  

HS Certifiering Certifiering  

är ett kommersiellt verktyg
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Geografisk medlem

+ Gröna affärer 5 ggr/år 

+ Hushållningssällskapets nyhetsbrev 
(digitalt)

+ Hushållningssällskapet Västras 
medlemsbrev (digitalt)

+ 10% på första gödsel- och 
vallfoderanalysen, klipp ut kupongen i det här 

utskicket

+ Upp till 2000 kr rabatt på våra boksluts-/
redovisningstjänster  

(se nästa sida)

+ Inbjudan till gillets alla aktiviteter

+ Inbjudan till resor arrangerade av 
Hushållningssällskapet

DET HÄR INNEHÅLLER DITT MEDLEMSKAP

+ Gröna affärer 5 ggr/år 

+ Hushållningssällskapets nyhetsbrev (digitalt) 

+ Hushållningssällskapet Västras medlemsbrev 
(digitalt)

+ 10% på första gödsel- och vallfoderanalysen, 
klipp ut kupongen i det här utskicket

+ Upp till 2000 kr rabatt på våra boksluts-/
redovisningstjänster  

(se nästa sida)

+ 10% rabatt på våra Växtodlingsbrev

+ Särskilda aktiviteter inom temat  
(t. ex. nyhetsbrev, fältvandringar, förtur kurser 

och studieresor till rabatterat pris)

+ Inbjudan till det geografiska gillets aktiviteter

+ Inbjudan till resor arrangerade av 
Hushållningssällskapet

Tematisk medlem

Vill du bli medlem eller har 
frågor om ditt befintliga  

medlemskap? 

Kontakta oss på:  

 
010-288 01 30 

 
vastra@hushallningssallskapet.se

MEDLEMSAVGIFTER 2023
Din medlemsavgift för 2023 varierar beroende på ditt val  

av medlemskap enligt följande:

Geografisk medlem

Fullbetalande 400 kr
Delbetalande 220 kr

Första medlemmen är alltid fullbetalande, övriga i familjen är delbetalande. 

*moms tillkommer med 25%

Tematisk medlem

Avgift  150 kr
Serviceavgift 450 kr* 

Välj mellan  flera olika teman: 
Tema Vall 

Tema Växtodling
Tema Trädgård
Tema Företag

SNABBHETSPREMIE! 
   – fruktträd värt 300 kr

De första 25 medlemmarna som     
betalar medlemsavgiften 2023 kommer att 
få ett presentkort värt 300 kr att använda 
för inköp av ett fruktträd! 

Presentkortet finansieras av en donation 
given till Hushållningssällskapet med syfte 
att främja fruktodling.Följ oss



Vi växer och har stärkt upp vårt redovisningsteam med fler duk-
tiga medarbetare under året som gått. Vi finns representerade 
över hela vårt verksamhetsområde, med bred kompetens inom 
de gröna näringarna kombinerat med redovisning. 

VI VÄXER!
Mer ekonomikompetens & större tillgänglighet

Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18, 532 39 Skara
Ventilgatan 5C, 653 45 Karlstad
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

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

hushallningssallskapet.se/vastra

@hushallningssallskapetvastra

Växel: 010-288 01 30
vastra@hushallningssallskapet.se

Som medlem får du ta del av våra fördelaktiga 
erbjudanden under hela 2023:

– Du som är medlem och redan boksluts- eller 
deklarationskund får upp till 1000 kr rabatt.*
 
– Du som är medlem och blir boksluts- eller dekla-
rationskund år 2023 får upp till 2000 kr rabatt.*

*max 20 % av uppdragets omfattning

MEDLEMSERBJUDANDE PÅ VÅRA 
EKONOMITJÄNSTER!

Missa inte!

MÖT VÅRA REDOVISNINGSEXPERTER

Kontakta Gustaf Högberg, 
Affärsområdeschef, på 
telefon 0511-248 60 vid 
intresse!

Anders Toftby
Skara

Susanne Nemeth
Skara

Linus Andersson
Skara

Bengt-Olov Elfman 
Karlstad

Anton Elfman 
Karlstad

Charlotte Svensson
Vänersborg

Välkommen att kontakta oss på 

010-288 01 30 
eller 

vastra@hushallningssallskapet.se

Hushållningspolicy
Hushållningssällskapet jobbar för att möta 
de globala målen för hållbar utveckling. 
Hushållning är vår värdegrund genom vår 
långa historia och det vill vi fortsätta ut-
veckla genom att arbeta med hållbarhet. 

Vårt hållbarhetsarbete innebär att vi utveck-
lar oberoende kunskap inom kvalificerad rådgivning, forsk-
ning och utbildning. Kunskapen förmedlas genom våra skolor, 
rådgivare, fältförsök och utvecklingsprojekt.

Vi vänder oss till våra medlemmar, kunder och övriga intres-
senter inom de gröna näringarna. Vi kallar det kunskap för 
landets framtid. 

Kalendarium
Håll dig uppdaterad om vad som händer! På hemsidan 
hittar du vår kalender med exempelvis medlemsaktiviteter, 
seminarium och studiebesök. Du hittar den på 
hushallningssallskapet.se/kalender, sortera på Västra så 
kommer alla lokala aktiviteter synas.

Aktiviteterna 
publiceras löpande 
och du har ofta 
möjlighet att anmäla 
dig till händelsen direkt 
via hemsidan.

Välkommen! 

Kupongen berättigar dig som medlem i Hushållningssällskapet Västra 10% 
rabatt på första gödselanalysen du beställer genom Hushållningssällskapets 
Laboratorium. Klipp ut kupongen och lägg med i din beställning! Genom 
laboratorium.hushallningssallskapet.se gör du enkelt dina beställningar.

Medlems- 
erbjudande!

Erbjudandet gäller t.o.m. 2023-12-31.

Medlems- 
erbjudande!

10% på
gödselanalys

Erbjudandet gäller mellan 2023-03-01 till 2023-12-31.

10% på
vallfoderanalys

Kupongen berättigar dig som medlem i Hushållningssällskapet Västra 10% 
rabatt på första vallfoderanalysen du beställer genom Hushållningssällskapets 
Laboratorium. Klipp ut kupongen och lägg med i din beställning! Genom 
laboratorium.hushallningssallskapet.se gör du enkelt dina beställningar.


