
Ansökan skickas till:  Vid frågor ring/mejla:  

Växa Sverige   Anna Nilsson 010-471 09 36 anna.nilsson@vxa.se    

Anna Nilsson     Liselott Jungergård 010-471 04 01 liselott.jungergard@vxa.se  

Box 288 

751 05 Uppsala 

INTRÄDESANSÖKAN TILL VÄXA SVERIGE ek för. 
*Person/organisationsnr

*Namn/bolagsnamn *SE-Nummer 

*Adress *Telefon

*Postnummer och Postadress *Mobiltelefon

*E-post  * Inträdesdatum= datum för
ankomstregistrering. Önskas datum
framåt i tiden ange datum nedan

*Vid bolag - firmatecknare/kontaktperson

*E-post om annan än ovan angiven *Mobiltelefon om annan än ovan

*obligatoriska uppgifter om sådana finns. Personuppgifter behandlas enligt GDPR, mer information finns att läsa på www.vxa.se/GDPR 

Huvudsaklig produktionsinriktning 

Mjölkproduktion Köttproduktion Kviguppfödning 

Antal kor (ca): Antal övriga nötkreatur (ca) 

Ras 

För anslutning till Växa Sveriges olika tjänster se separat dokument 

Serviceavgiften om 1300 kr, fakturerar direkt efter att inträdesansökan har registrerats hos Växa. 
Om du ansökt om medlemskap efter halvårsskiftet faktureras endast halva serviceavgiften. Som 
medlem i en ekonomisk förening betalar medlemmar en insats enligt §7 Stadgar för Växa Sverige ek. 
för. Insatsen är lägst 1000 kr och första faktureringen sker först i januari året efter att medlemskapet 
registrerats. Insatsen beräknas därefter utifrån de varor och tjänster man som medlem köper av Växa 
Sverige 

Efter inträdesansökningens registrering blir du kontaktad för genomgång av Växa Sveriges tjänster 
och erbjudande. 

För Undertecknande av inträdet se sidan två: 

mailto:anna.nilsson@vxa.se
mailto:liselott.jungergard@vxa.se
http://www.vxa.se/GDPR


Ansökan skickas till:  Vid frågor ring/mejla:  

Växa Sverige   Anna Nilsson 010-471 09 36 anna.nilsson@vxa.se    

Anna Nilsson     Liselott Jungergård 010-471 04 01 liselott.jungergard@vxa.se  

Box 288 

751 05 Uppsala 

Undertecknad, som inom föreningens verksamhetsområde bedriver verksamhet ansöker om inträde i 
Växa Sverige ek. för. Jag åtar mig att följa föreningens stadgar och delta med den insatsskyldighet och 
insatsinbetalning som bestäms i § 7 och 8. För stadgar och mer information om medlemskap se 
www.vxa.se  

Ort Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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