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Lönsamhet 

& tillväxt

Affärsplanen ger 

företaget struktur

GÅRDSFÖRETAGETOstarna ska ta Almnäs utomlands

MARKNAD Nya produkter ska rädda pappersbruken

Gården ger mig nya perspektiv

Robert Aschberg:

NY SERIE:

SKOGSFASTIGHETERFortsatt sjunkande priser på skogsmark

E-tidning
Tillväxt finns att läsa på handelsbanken.se under  
fliken Skog och lantbruk. Nättidningen innehåller även 
”rörliga” reportage och fördjupningar. Här finns också  
ett arkiv av tidigare utgåvor av tidningen.

Ansvarig utgivare
Rolf Åttingsberg, tel 08-701 00 63
roat01@handelsbanken.se

Redaktör
Marina Tell Eskildsen, tel 070-604 46 31
marina@grandalen.se 

Annonspriser
Omslag/sista sida  190x245 mm 36 500 kr
Sida 2 190x255 mm 32 500 kr
Helsida, insida 190x255 mm 29 500 kr
Halvsida, liggande 190x125 mm 16 000 kr
Halvsida, stående  95x255 mm 16 000 kr
Kvartssida, liggande 190x60 mm 8 000 kr
   
För stående halvsida kan ingen garanti lämnas för  
att vara ensam annons på sidan.

Utgivningsdatum 2015

Nr Utgivningsdag Sista bokningsdag Materialdag
1 12 februari 4 december 20 januari
2 24 april 9 februari 24 mars
3 18 augusti 4 maj 9 juni
4 12 november 14 september 19 oktober

Annonsbokning
Display i Umeå AB
Mikael Wännström
Tel 090-71 15 25
Mobil 070-254 00 02
mikael.wannstrom@display-umea.se  

Tryckeri 
Ruter AB
Urban Österberg
070-513 96 83

Papper
Magasinet trycks på 100 gram WFC, matt bestruket, 
Svanen- och FSC-certifierat papper.

Innehåll
I varje nummer finns ett reportage om en profil med an-
knytning till jord- och skogsägande. Det finns även ett
tema med fokus på ekonomi. Exempel kan vara en risk-
hanteringsskola.  Vidare ingår alltid ett reportage om ett 
gårdsföretag. Krönikor och marknadssidor är stående 
inslag.

Utgåvor
4 nr om året

Upplaga
ca 55 000 ex
Fördelat på:
• 41 000 aktiva och utvalda kunder i Handelsbanken
• 3 000 prenumeranter (även icke-kunder)
• 7 000 nyckelpersoner och medarbetare i banken
• Resterande delas ut vid mässor och kundaktiviteter

40 % av tidningarna distribueras i Norrland, 30 %  
i Svealand och 30 % i Götaland. I samband med större 
mässor etc ökas upplagan.

Tillväxt – en tidning från  
Handelsbanken Skog och lantbruk
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6Virkesaffären
Hur mycket pengar 

blev det?

Lantbruk
Effektivare 

grisuppfödning 
med ”lean”

E-types 
längtan 
till landet
EnErgi  Solenergi 

allt mer populärt

gårdSförEtagEt

Olof Lars gård tog 

in en extern styrelse
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Tillbaka 
till sin
barndoms 
skog

Lönsamhet & tillväxtVikten av vinstmål 
och uppföljning

SERIE:

GÅRDSFÖRETAGET
Naturfoto som

affärsidé

MARKNAD  
Dåliga vägar 

fördröjde 
röjningsarbetet

SKOGSBRUK 
Risk för mer 

grantorka

Maud Bernhagen:
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Lönsamhet 

& tillväxt

Ökade risker kräver 

nya strategier

SERIE:

Laddad
för nya
äventyr

Börje Salming

GÅRDSFÖRETAGET

”Jorden är vår 
hemlighet”

MARKNAD

Förpackningar som 

tänjer gränserna

BRANDEN  

Svårt värdera 

sotskadat timmer

Det finns många branschtidningar för skog och lantbruk 
som belyser områdena biologi och teknik. Men vi är över-
tygade om att det finns ett stort behov av att belysa den 
tredje pusselbiten; ekonomi- och plånboksfrågor. Det finns 
ingen annan tidning för ägare av skog eller lantbruk som 
ges ut av en bank eller finansiell rådgivare förutom Tillväxt.

Vår ambition är att ekonomifrågorna ska kunna vara ett verk-
tyg i vardagen för att utveckla verksamheten. Vi vill att Tillväxt 
ska vara en inspirationskälla för jord- och skogsägare.

Vårt mål är att tidningen Tillväxt verkligen ska vara nyttig  
för läsarna med ärlig, rak och lättläst information.

Vi på Handelsbanken tror att det finns mycket att göra som kan underlätta ägandet 
och förbättra lönsamheten när det gäller förvaltningen av gårdar.


