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Vår
utvecklingsväg
Vilka steg tog vi det gånga året för att bli
en ännu bättre bank för er jord- och
skogsbrukare? Per Lindblad summerar
utvecklingen under det gångna året.

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Gunnar Lans är föreningschef i Landshypotek
Ekonomisk Förening.

”I år vill vi träffa fler och
synas än mer”
Hur skulle du vilja summera året som gått?
– Det känns som om lantbrukssverige har haft
ett hyfsat år generellt och att många har lyckats
ta sig igenom effekterna av 2018 på ett bra sätt.
Visst finns det fortsatt stora utmaningar på sina
håll, men jag tycker överlag att känslan är mer
positiv när jag möter medlemmar och andra i
gröna näringarna. Jag hoppas att den får hålla
i sig ett bra tag.
Vad kommer föreningen framförallt att
arbeta för under 2020?
– Vi kommer fortsätta arbeta för att ytterligare
öka värdet av att vara medlem och ägare i
landsbygdens egen bank. En medlemskommitté har tillsatts för att särskilt jobba med att
stärka medlemsrelationerna. Vi vill fortsätta att
spela roll för de gröna näringarna. Vi hoppas
till exempel oftare kunna möta de unga, nästa
generations landsbygdsföretagare. Vi vill alltid
diskutera hur de ser på finansieringen av de
gröna näringarna och Landshypoteks roll som
finansiär. Vi behöver utveckla vår dialog för att
förstå och arbeta för att både attrahera framtidens medlemmar och nya krafter till
föreningen.
Hur blir årets regionmöten?
Förra årets slogs det besöksrekord. Vi hoppas
såklart att ännu fler möter upp nu i mars.
Regionmötena är årets viktigaste, största och
trevligaste medlemsarrangemang. Vad som är
aktuellt inom föreningen och banken varvas
med intressanta föredrag och tillfället att nätverka, träffa bekanta och umgås är oslagbart.
Boka in datumet redan nu så hoppas jag att vi
ses då.
Alla datum och platser för årets regionmöten
hittar på sidan 7.

När vi vid den här tiden förra året gjorde en
årssummering var sommarens torka nära
oss. Att förhålla sig till vädret är en del i att
vara lantbrukare, men sommaren 2018 var
något utöver det vanliga. Under det gånga
året har många företagare återhämtat sig.
Det visar den otroligt starka kraften som
finns hos landets lantbruksföretagare.
Under året har jag gång på gång fått chans
att återkomma till styrkan och konstaterat:
vilka fantastiska lantbruksföretagare vi har
i det här landet!
På Landshypotek Bank har vi under året fortsatt att utveckla oss. Som första bank öppnade vi en digital låneansökan för jord- och
skogsbrukskunder. Lantbrukare har tidigare
inte haft möjligheten att söka om lån digitalt,
som sedan tidigare funnits för andra kundgrupper på bankmarknaden. Intresset har
varit stort. Många kunder har redan prövat
den nya digitala möjligheten. Den digitala
ansökan kompletterar den även i övrigt
stärkta kundkontakten för jord- och skogsbrukskunder.
Vi har under året fortsatt att utveckla och
bygga ut vår kundmötande organisation
– just för att ännu bättre kunna möta frågor
och behov kring lån och sparande. Vi vill
möta fler kunder och vi vill möta kunder på
fler sätt. Hittills har du som kund blivit hänvisad till ett kontor för en personlig kontakt.
Nu bygger vi upp fler kontaktvägar och en
bättre gemensam styrka i banken. Den lokala
närvaron, det personliga i kontakten och
med kontoren finns kvar. Men fram växer nu
fler kanaler och också en specialisering och
samhörighet på både regional och nationell
nivå. Vi skapar en väv av kompetens och
ingångar för att på bästa sätt möta dig som
kund. Vi ska möta dina olika behov av lån på
bästa sätt oavsett storlek på verksamhet
och oavsett i vilken kanal dialogen sker.

svenska skogarna. Nu har vi gjort vår andra.
Vi har under året också reagerat på det
förslag som diskuteras inom EU och som
riskerar att definiera bort den svenska skogen som icke hållbar för gröna investeringar.
Många aktörer både inom skogsnäringen
och i övrigt har följt vår reaktion mot förslaget.
Vi har under året fortsatt att växa vår utlåning, både inom jord och skog och till bolån.
Vi har varit allt mer aktiva för våra jord- och
skogbrukskunder och successivt etablerar
vi oss som bolånebank.
Ni äger en bank som har en grundtrygghet,
men som också stärkts och blivit allt stabilare. Den grundläggande kapaciteten för tillväxt och ekonomiskt resultat kommer ständigt er medlemmar till del, i form av utveckling och utdelning.
Vi vill möta kunderna på andra sätt än andra
banker, närmare och mer engagerat. Vi är
förutsägbara i vår utlåning, trygga i vår kompetens. Men framförallt tar vi i kundmötet avstamp i vårt DNA och vår värdegrund med de
starka rötterna i jord och skog och det medlemsägda – det som gör oss unik och som
leder oss på en egen utvecklingsväg för att bli
bäst på marknaden för våra kunder och ägare.
Jag ser fram emot fortsatta 2020, där vi än
tydligare som vi, det vill säga banken och
dess medlemmar, verkar för det vi står för
och bygger en ännu starkare bank. Men att vi
framförallt bygger vidare på vårt kulturarv,
som en ärlig bank och som märks på riktigt är
banken för jord och skog.
Därmed ser jag också fram mot vårens regionmöten. Vi skapar framtiden tillsammans
med er, i en rörelse som bygger på ömsesidigt förtroende och en gemensam dialog.
Väl mött under året!

Vi har som jord- och skogsbrukarnas bank
också ett särskilt ansvar att se finansiella
möjligheter i de gröna näringarna. Förra året
visade vi upp det svenska hållbara skogsbruket för investerare och gjorde världens första
säkerställda gröna obligation helt byggd på

Per Lindblad
VD Landshypotek Bank
@VD_Landshypotek
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Stort intresse för ny grön skogsobligation
Landshypotek Bank var under 2018 först
i världen med att ge ut en säkerställd obligation i svenska kronor som uteslutande grundar sig på de svenska skogarna – och på det
hållbara skogsbruket som kunderna står för.
I november var det dags igen. Då presenterade banken en ny grön obligation för världens
investerare. Obligationen samlade underliggande fastigheter motsvarande en skogsareal lika stor som Öland. Banken visade i den
gröna obligationen hur de skogarna bidrar till
minskandet av koldioxidhalten i atmosfären
och bevarandet av den biologiska mångfalden. Den årliga klimatnyttan uppskattas till
ca 750 000 ton koldioxid. Obligationen möttes av ytterst stort intresse från investerare.
Banken tog därmed in finansiering för tre miljarder kronor.

Obligationer och gröna obligationer:
Landshypotek Bank finansierar utlåningen till svenska jord- och skogsbrukare
framförallt genom att låta investerare
köpa säkerställda obligationer. En obligation är ett räntebärande värdepapper.
Att obligationen är säkerställd innebär
att det finns fast egendom som säkerhet
för det räntebärande värdepappret.
I Landshypotek Banks fall är det jord och
skog som utgör majoriteten av de underliggande säkerheterna dit lånen är kopplade. Säkerställda obligationer karaktäriseras av låg risk och är därmed en
billigare finansiering jämfört med exempelvis inlåning från allmänheten.

Att banken har möjlighet och tillstånd att
ge ut säkerställda obligationer är centralt
för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig finansiering till jord och skogsbrukare,
men ställer också höga krav på banken.
En del obligationer bedöms som gröna.
Landshypotek Bank tog fram sitt gröna
ramverk under våren 2018 och har
sedan dess gett ut två gröna säkerställda obligationer. Mer finns att läsa bl.a.
i Rapport om kapitaltäckning och riskhantering på bankens hemsida,
se Investerarrelationer.

Stort intresse för den svenska skogen från investerare.

Lantbrukspanelen ger röst åt de gröna näringarna
I skrivande stund sammanställs en ny
rapport från Lantbrukspanelen. Där ger
runt 100 större, drivna lantbruksföretagare
några gånger per år sin syn på hur det är att
vara företagare inom de gröna näringarna
utifrån aktuella frågeställningar. Denna gång
får vi svar på hur de ser på förutsättningar,
utmaningar och möjligheter för svenskproducerade livsmedel.
Vill du ha rapporten
direkt i din e-postlåda?
Fota QR-koden med din
mobilkamera och fyll i
formuläret för en kostnadsfri prenumeration.
Vill du ta del av tidigare
rapporter finns de att ladda ned
på landshypotek.se/lantbrukspanelen.
Teman i tidigare rapporter
I den första rapporten från 2018 beskriver
lantbrukarna i panelen bl.a. hur de uppfattar

sin egen situation och hur man värderas som
lantbrukare. En fråga som är starkt kopplad
till detta är hur enkelt det är att bedriva lantbruk och hur starkt äganderätten skyddas.
I rapport två från 2018 värderar panelen vad
som är viktigast för det svenska lantbrukets
framtid. Likvärdiga konkurrensvillkor med
övriga länder och större intresse hos konsumenten kommer högst på listan.
Vårens lantbrukspanel visade att det finns
en hög medvetenhet och stort engagemang
kring miljöfrågor bland flera av Sveriges
främsta lantbrukare. Samtidigt anser panelen att politiker och debatten i allmänhet missar lantbrukets positiva effekter på markbruk
och miljö.
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Många härliga träffar har det blivit i skog och mark.

Nedslag i ett händelserikt 2019
med Landshypotek Bank
Många härliga möten ute i fält, välbesökta regionmöten, gårdstävling med rekordmånga
deltagare, en till grön obligation, nya samarbeten och lansering av en den första digitala
låneansökan för jord och skog … Det är något av allt det som hände på och kring
Landshypotek Bank under 2019. Vi minns tillbaka och summerar året som gick.

Januari
Studenter som visar särskilt intresse och
bidrar till ny kunskap inom lant- och skogsbruk har möjlighet att söka Landshypoteks
uppsatsstipendium på 10 000 kronor.

Lantbrukets lönsamhet och finansiering
diskuteras då Kompetenscentrum Företagsledning bjuder in till seminarium på Alnarp.
Landshypotek Banks VD Per Lindblad
medverkar i diskussionerna.

Ett nytt nummer av det omtyckta livsstilsmagasinet Ett rikare liv: skickas ut tillsammans
med årsbeskeden. I krönikan lyfter Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på
Landshypotek, att majoriteten av Sveriges
befolkning faktiskt bor utanför Stockholm,
Göteborg och Malmö och att det är viktigt
att nyansera bilden genom att lyfta fram det
entreprenörskap och de möjligheter som
skapas för att leva och bo i hela landet.

På Alla hjärtans dag delar många med sig
av sin kärlek till sin hembygd på bankens
Facebook-sida under #jaghjärtarlandsbygden .

Februari
Stormen Alfrida drabbar Roslagens skogsbrukare hårt. Landshypotek deltar i stormmöte tillsammans med LRF och andra i
branschen för att stötta med råd och tips.
En ny undersökning som Novus gör på uppdrag av Landshypotek visar att stödet för det
svenska lantbruket och förståelsen för lantbrukarnas viktiga roll i samhället har ökat
efter den torra sommaren 2018. Fler efterfrågar också svenskproducerade livsmedel
och är villiga att betala mer för dem.
Härnösandskontoret bjuder in kvinnliga
landsbygdsföretagare till en uppskattad
inspirationsträff på Söråkers Herrgård
tillsammans med LRF Konsult.

Vi medverkar på mjölk- och nötköttsdagen
på Gotlands Grönt Centrum
Mars
Regionmötena är årets största träffpunkt
för bankens jord- och skogsbrukande och
gårdsboende medlemmar. Över 1 700 personer möttes på elva platser för att höra mer
om vad som händer i den egna banken och
föreningen, inspireras, nätverka och umgås.
April
Delårsresultat för första kvartalet visar en
fortsatt utveckling mot att bli en bank för allt
fler och en tillväxt inom låna och spara.
Maj
Rekordmånga gårdar, 142 stycken delar med
sig av sina affärsidéer i gårdstävlingen Din
Gård, din möjlighet som arrangeras för tredje
gången.
Det hålls förenings- och bolagsstämma och
beslutet tas att 138 miljoner kronor av Landshypotek Banks resultat 2018 går tillbaka till

medlemmarna, vilket innebär en utdelning
på 8 % på investerat kapital. Totalt har över
1 miljard kronor delats ut de senaste sju åren.
Juni
Hampabönderna Robert Nilsson och
Jeanette Lindhe på Skärholma Gård gratuleras till segern i tävlingen Din Gård, din möjlighet. Alla finalister och bidrag finns att se på
landshypotek.se/dinmojlighet.
Bankens medarbetare och förtroendevalda
finns som vanligt på plats på en av lantbrukssveriges årliga höjdpunkter, Borgeby Fältdagar utanför Lund. På Skogsnolia utanför
Umeå ges tillfället att träffa många skogsägare och andra med skogen som intresse.
Gilla landet, den webbaserade vägvisaren till
mer än 200 naturliga upplevelser, närproducerade smaker och spännande gårdsbesök
marknadsförs för att fler ska upptäcka hela
landet och platserna värda en omväg bortanför de stora städerna.
Se landshypotek.se/gillalandet.
Juli
Brunnby Lantbrukardagar är en given
mötesplats för kundansvariga och förtroendevalda i Mälardalen att träffa kunder och
knyta kontakter på.
Landshypotek Bank halvårsrapport visar
på ett starkt resultat och fortsatt tillväxt sett
till antal kunder och ökad volym inom såväl
låna som spara. ”Steg för steg blir vi en bättre
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bank för allt fler kunder och fortsätter att
utveckla en annorlunda bank för fler på
svensk bankmarknad”, kommenterar Per
Lindblad, VD på Landshypotek Bank.
Landshypotek Bank är från och med i år stolt
partner till Dansbandsveckan och var såklart
med i Malung. Besökarna bjöds in till Buggebo i Grönlandsparken där det både gick att
dansa loss, få sin egen dansfilm, titta in i
Larz-Kristerz egendesignade friggebod och
prata hem och huslån.
Augusti
Örebrokontoret medverkar på Närkes största familjeevent, Segersjödagarna, där det
bjöds på såväl svenskt mästerskap som
internationella tävlingar i fälttävlan.
September
Landshypotek firar två år som bolånebank
för husägare i hela landet.
Under två dagar firas den gotländska skörden. Gotlandskontoret var självklart där tillsammans med öns mathantverkare, livsmedelsföretag och aktiva inom de gröna
näringarna.
På Ölands Skördefest följer inbjudna bolånekunder med på ett guidat, och mycket
uppskattat, gårdsbesök till Henells Lantbruk
i Albrunna.
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Skogsekonomiska tips delas på
landshypotek.se/skog

Oktober
Landshypotek kan som första bank erbjuda
alla som söker finansiering inom jord och
skog och gårdsboende att ansöka om lån
digitalt dygnet runt. Ansökan nås via
landshypotek.se.
Att många uppskattar en annorlunda bank
och konkurrenskraftiga räntor visar den
starka bolåneefterfrågan. I oktober passerade den totala bolånevolymen 6 miljarder
kronor och det slogs rekord i antal nya bolåneansökningar under en månad.
Lantbrukets Affärer delar för fjortonde året i
rad ut byggnadsstipendiet som belönar en
byggnation inom lantbruket som har det där
lilla extra. Landshypotek Bank sponsrar
stipendiet som i år gick till Gustaf och Maria
Eriksson för modernt och tidlöst utformad
spannmålstork och äggpackhus på Boberg
Storgård i Fornåsa utanför Motala.
EU:s nuvarande förslag på nytt klassificeringssystem för att definiera vad som ska
anses vara grönt och hållbart riskerar att dra
undan mattan för det svenska hållbara
skogsbruket. Förslaget behöver i stället
utformas på ett sådant sätt att den svenska
skogsnäringen kan fortsätta att utvecklas
och bidra med klimatnytta, kunskap och innovation – i Sverige och internationellt. Det
skriver Landshypotek Banks vd Per Lindblad
och hållbarhetschef Martin Kihlberg i en
debattartikel i Svenska Dagbladet.

November
Landshypotek Bank ger ut en ny säkerställd
obligation, den andra i ordningen, som finansieras helt och fullt av ett hållbart svenskt
skogsbruk.
”Sveriges mysigaste hem 2019” har Bella
och Dasho Jonuzis i Kalmar. Över 180 000
röstade på de över 2 000 bidragen som deltog i den riksomfattande tävlingen arrangerad av tidningen Villalivet med Landshypotek
Bank som huvudpartner.
December
Larz Kristerz drömhem som togs fram i
samarbete med bandmedlemmarna till
Dansbandsveckan auktionerades sedan ut
på Tradera. Nu skänks pengarna oavkortat
till Musikhjälpen.
På Europeiska Antibiotikadagen uppmärksammar vi att den svenska goda djurhållningen och förebyggande djurhälsovård
gör att Sverige har den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU.
Vi publicerar löpande artiklar inom området
skogsekonomi för skogsägare eller blivande
skogsägare. Inför årsskiftet delar Niklas
Ringborg, segmentsansvarig på Landshypotek Bank, med sig av sina bästa tips om vad
som är bra att se över innan nyårsklockan
ringer. Se alla artiklar på landshypotek.se/
skog.
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Är det några specifika områden som branschen jobbar tillsammans med för att möta
framtiden?
– Många, de handlar bland annat om minskad
klimatinverkan hela vägen från gård till konsument, kvalitet och sortering samt kommunikation och marknad, säger Maria.
På frågan om hur svensk nötköttsproduktion ser ut om tio år jämfört med idag tror
Jan på tillväxt i produktionen.
– I framtiden finns produktionen som idag i
stora delar av vårt land med många båda mindre och större producenter. Vi har en export
av nötkött till utvalda marknader och länder,
men även av den kunskap som finns här i landet kring friska djur, låg antibiotikaförbrukning
och låg klimatbelastning. Svensk nötköttsproduktion är i många hänseenden världsledande
idag och den positionen ska vi utveckla och
behålla, menar Jan.
Även Maria är positiv inför framtiden.
– Jag tror att det svenska nötköttet tar ytterligare marknadsandelar, framförallt inom Foodservice och offentliga kök, samt att produktionen ökar för att möte en stärkt efterfrågan.

Läget inom olika näringar
Landshypotek Bank publicerar kvartalsvis
omvärldsspaningar under rubriken ”Vår omvärld” på landshypotek.se. Här är några intryck om 2019.

Den svenska nötköttsproduktion är i många hänseenden världsledande idag.

Positiva tongångar och fortsatta
utmaningar på Köttriksdagen
Landshypotek Bank medverkar ofta på branschdagar inom de gröna näringarna.
Representanter var såklart på plats på Köttriksdagen i Borlänge i slutet av november
– årets största branschträff för Sveriges nötköttsproducenter. I år var intresset för
Köttriksdagen rekordstort från besökare och utställare.
Vi passade på att prata med Jan Forssell,
ordförande i SNP och Maria Törner, Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tidningen
Nötkött. De bär en positiv känsla för nötköttsproduktionen idag och inför framtiden.
2019 har varit ett år för återhämtning efter
2018 med sviktande marknad och extremtorka. Balansen mellan utbud och efterfrågan tycks plana ut under nästa år och det
bådar gott. Som i många andra näringar är
klimatet en av de största frågorna just nu.
”En allt hårdare retorik förs i såväl samhällsdebatt som i marknadsföringskampanjer
och här har det svenska nötköttet hamnat
i kläm, trots att vi har en av världens mest
miljövänliga uppfödningsformer och arbetar
kontinuerligt med att bli ännu bättre”, säger
Maria.

Den svenska nötköttsproduktion är i många
hänseenden världsledande idag. Att verkligen nå ut med fördelarna med svenskt nötkött och att möta efterfrågan från konsument, såväl i kvantitet som kvalitet ser Maria
annars som de största utmaningarna just
nu och får medhåll från Jan.
– Svenskt kött har 60 procent lägre miljöpåverkan än det utländska och nötkreaturen
behövs för den biologiska mångfalden och
är en viktig del i det naturliga kretsloppet nu
och i framtiden. Men att få konsumenten att
förstå skillnaden mellan svenskt och utländskt producerat kött är en fortsatt utmaning, säger Jan och berättar samtidigt att
många köttproducenter känner sig påhoppade och orättvist behandlade i klimatfrågan
och att man blandar ihop kött och kött i
debatten.

Goda skördar för många växtodlare:
Gynnsamma förutsättningar och stora arealer
höstsådda grödor har inneburit goda skördar
av spannmål och oljeväxter under 2019. Totalskörden i Sverige uppskattas vara den näst
högsta under de senaste decennierna. Den
ökade volymen världen över pressar dock
priserna.
Stabila avräkningspriser för mjölk: Mjölkmarknaden har påverkats av politiska osäkerheter, torka och olika miljörestriktioner i vissa
regioner, vilket sammantaget dämpat produktionen. Detta har resulterat i ovanligt stabila
avräkningspriser för mjölkföretag i Sverige.
Afrikansk svinpest påverkar grismarknaden:
Marknaden för griskött har påverkats av utbrottet av afrikansk svinpest, som bland annat
inneburit kraftigt ökad export och stigande
priser i exporterande länder inom EU. I Sverige
har prisuppgången varit svagare, trots minskat importtryck och ökad efterfrågan på
svenskproducerat griskött.
Inbromsning för skogen: Framtidstron inom
skogsindustrin är stor och omfattande investeringar görs inom den. Efterfrågan på skogsprodukter är svagare och exporten har dämpats. Stormar och granbarkborreangrepp har
lett till stor avverkning och ökade lager av
framförallt gran. Det stora utbudet kombinerat
med en nedgång i konjunkturen ledde till sänkta virkespriser under sommaren och hösten.
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Det ser vi fram emot 2020

Boka in årets regionmöte
i kalender redan nu

Ett nytt år har precis börjat. Vi har frågat fyra personer med sin alldeles
egna anknytning till landsbygden vad de ser fram emot 2020.

I mars är det återigen dags för årets största medlemsaktivitet – regionmötena som
hålls på elva orter runt om i landet.

Anna-Karin Hatt

Petra Pilawa

”Jag hoppas att
detta blir året då
Sveriges och Europas politiker inser
vikten av en stark
gemensam jordbrukspolitik och ett
starkt landsbygdsprogram i EU, och
prioriterar budgeten därefter. Dessutom skulle jag vilja se att framtidstron bland
företagarna i de gröna näringarna ska fortsätta öka, så att vi kan få mer investeringar i
ökad livsmedelsproduktion och ökad produktion av den hållbara svenska skogsråvara
som behövs för att hela samhället ska kunna
ställa om till ökad hållbarhet.”

”Jag ser fram emot
ett ännu större
intresse för den
kooperativa idén i
samhället, det är
verkligen på uppgång nu! Företag
med långsiktighet,
ansvar och hållbarhet är det som
efterfrågas och
behövs idag, och det ser inte minst ungdomar. Kooperativa företag utgör kärnan i
det svenska näringslivet och bedrivs framgångsrikt i många olika delar av näringslivet
– lantbruk, försäkring, bank, boende,
detaljhandel och skog. Jag hoppas på att
ännu fler inser detta, inte minst på universitet
och högskolor som idag lär ut alltför ensidigt
och missar den kooperativa företagsformen.”

Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för
Lantbrukarnas Riksförbund.

Per-Olof Hilmér
”Jag ser positivt på
utvecklingen av det
svenska jordbruket.
Det finns så goda
förutsättningar att
producera livsmedel här i landet och
jag hoppas att de
kan omsättas i en
ökad inhemsk produktion. Jag skulle
också vilja se en
mer sansad debatt kring de gröna näringarnas påverkan på miljön – att den klimatomställning som svenska jord- och skogsbrukare bidrar till uppmärksammas mer och utgår
från fakta. I föreningen arbetar vi aktivt med
att skapa än fler tillfällen att möta medlemmarna och andra i näringarna under 2020.
Jag tror på kraften som skapas när vi får möjligheter att nätverka, utbyta erfarenheter och
kunskap tillsammans. För det finns så mycket uppbyggd erfarenhet att dela och sprida
vidare.”
Per-Olof är ordförande i Landshypotek
Ekonomisk Förening och bor och driver
verksamhet inom svin, växtodling och
energiproduktion hemma på Bäckens gård
i Mellerud.

Petra Pilawa är verksamhetschef för Svensk
Kooperation, en organisation som arbetar för
den kooperativa företagsmodellen och där
Landshypotek är medlem. Hon arbetar även
för LRF med kooperativ utveckling och är en
hemvändare som nyligen flyttat hem till
Dalarna med sin familj.

Per Hansson
”Jag hoppas att de
gröna näringarnas
attraktionskraft
stärks. Att vi pratar
mer om allt positivt
som landsbygden
ger helt enkelt.
Nya grödor och nya
grepp inom såväl
produktion och
tjänster som småskalig livsmedelstillverkning, nya marknadskanaler, turism, digitalisering, utvecklas hela
tiden. För att våga satsa, driva innovationer
framåt och bryta ny mark behöver företagarna få kraft att utveckla och starta nya verksamheter, vilket även omfattar stöd i form av
rådgivning och utvecklingsstöd för att kunna
hantera både med- och motgångar i processen. Rent privat hoppas jag att bina på vår
gård får en bra start på året och att det blir en
fin honungssommar.”
Per Hansson är verksamhetsledare på SLUKompetenscentrum för företagsledning och
bioodlare tillsammans med hustrun Anna
på Lillgården i Skåne. Han har tidigare varit
mångårig medarbetare på Landshypotek
Bank och var bl.a. med i juryn i Landshypotek
Banks gårdstävling, Din gård, din möjlighet.

Förutom att höra mer om utvecklingen i
föreningen och hur det går och vad som är
på gång i banken du äger är regionmötena
ett gyllene tillfälle att träffa bekanta, nätverka med andra medlemmar, och prata
med regionstyrelsen, förtroendevalda,
bankens medarbetare och andra företagare och boende på lantbruksfastigheter
i ditt närområde.
Mötens hålls ofta på en intressant plats
och gästas vanligen av en talare som
bidrar med kunskap och inspiration av
något slag.
Här ser du datumen för när de olika
regionmötena hålls runt om i landet.
Måndag 16 mars

Skåne

Måndag 16 mars

Gotland

Måndag 16 mars

Norr

Tisdag 17 mars

Älvsborg m fl län

Tisdag 17 mars

Mälarprovinserna

Onsdag 18 mars

Östgöta

Onsdag 18 mars

Mitt

Onsdag 18 mars

Wermland

Torsdag 19 mars

Örebro

Lördag 21 mars

Småland m fl
provinser

Måndag 23 mars

Gävle-Dala

En inbjudan skickas till alla medlemmar.
På landshypotek.se.regionmote kan du
följa hur programmet utvecklas och
anmäla dig när det börjar närma sig.
Läs fler nyheter och reportage från bank
och förening på landshypotek.se
Följ oss i sociala medier
facebook.com/landshypotek
instagram.com/landshypotekbank
twitter.com/landshypotek
linkedin.com/company/landshypotek-ab

17000022976

Medlemsaktuellt går ut till alla
medlemmar i Landshypotek.
Medlemsaktuellt produceras av
Marknads - och kommunikationsavdelningen på Landshypotek Bank.
Ansvarig är Tomas Uddin, marknadsoch kommunikationschef.

I detta nummer har Tomas Uddin,
Anna Berglund, Elin Ekstrand, Malin
Svedberg och Agneta Hjellström på
Landshypotek Bank bidragit med
text. För redigeringen svarar
Minnesota Communication.

facebook.com/landshypotek
twitter.com/landshypotek
instagram.com/landshypotekbank
Landshypotek Bank på Linkedin
www.landshypotek.se
kommunikation@landshypotek.se

