- betala för 1 få 5 timmar
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Just nu bjuder Länsförsäkringar Halland alla sina befintliga bank – och/eller
försäkringskunder på fyra timmars kostnadsfri rådgivning när man köper en
timmes rådgivning av Växa Sverige. Allt du behöver göra är att ansöka om
rådgivningsbidraget på Länsförsäkringars hemsida.

Växa Sverige kan hjälpa dig med kvalificerad rådgivning

Drabbad av torkan?
Vi bjuder dig på kvalificerad rådgivning.
Har ditt lantbruk drabbats av sommarens torka? Då vill vi gärna
stötta dig med upp till fyra timmars kvalificerad rådgivning hos
LRF Konsult, Hushållningssällskapet Halland eller Växa Sverige!
Den första rådgivningstimmen betalar du själv, övriga fyra timmar
står vi på Länsförsäkringar Halland för.
Erbjudandet gäller dig som idag är bank-/försäkringskund hos oss på Länsförsäkringar Halland.

Läs mer ocH ansök om råDgivningsbiDrag på
lansforsakringar.se/halland/lantbruk

när det nu kanske behövs som mest. Vi står inför en situation efter den extremt
torra sommaren som vi aldrig varit med om förr.

Vi kan bland annat …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hjälpa dig att göra en växtodlingsplanering för att möta 2019 på bästa sätt
komma ut och besiktiga dina vallar och insådder, vilka åtgärder behövs?
inventera mängden foder i lager
foderplanering – vilka djur ska äta vilket foder och till hur många djur räcker fodret
ta fram lösningar på alternativa fodermedel
slaktplanering – gallra och planera, se till att det bästa djuren sparas
göra avelsplanering för ett optimalt djurflöde, kostnadsanpassade tjurval
regelrådgivning
ekonomirådgivning, prognos 2018 årsresultat eller likviditetsplanering 2018-19
hjälpa till med förprövningar, diskutera byggfrågor exempelvis hur vi kan
skapa fler ätplatser eller bygg om ströbädd till liggbås
• djurhälsorådgivning
• fruktsamhetsrådgivning
Kontakta din ordinarie rådgivare eller någon nedan för mer information
Växtodling 		 010-471 03 59
Caroline Johnsson
Anna-Stina Stehn
Utfodring 		 010-471 03 43
Anne Tönnerheden
Bygg 		 010-471 03 38
Amanda Kristiansson
Veterinär		 010-471 03 05
Annethe Andersson
Avel 		 010-471 03 09
Susanne Bååth Jacobsson Ekonomi 		 010-471 03 37
Helena Lans Strömblad
Regler		 010-471 03 19
Ingrid Dahlin
Fält		 010-471 03 47
www.vxa.se

