Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!
Skogsvårdsföreningen Österbotten är bra för alla skogsägare, men bäst för sina medlemmar. Vi erbjuder medlemmar
heltäckande och förmånliga skogstjänster som underlättar och utvecklar skogsbruket.
Vi välkomnar dig som skogsägare till vår förening.

SOM MEDLEM FÅR DU:
1

2

3

Kostnadsfri rådgivning vid exempelvis virkesförsäljning.
När du funderar på virkeshandel vänd dig till din lokala
skogsvårdsinstruktör för en kostnadsfri virkesförsäljningsplan.
Tack vare den kan gallringar/avverkningar konkurrensutsättas
mellan olika virkesuppköpare.
Appen Heimskogen i telefon. I Heimskogen kan du se din
skogsbruksplan som du beställt från oss och karta över hela
Finland. Allt detta har du med dig i telefon var du än är.

MEDLEMSAVGIFT
2019
• under 10 ha
• 10,1-20 ha
• 20,1 - 30 ha
• 30,1 - 40 ha
• 40,1 - 50 ha
• över 50 ha

Kostnadsfritt delta i skogliga kurser som vi ordnar.
Tillsammans med Yrkesakademin ordnar vi under året bl.a.
kurser i skogsbeskattning, vägadministration och skogsröjning,
närmare information på vår hemsida samt via annonser i
lokaltidningar.

45 €
60 €
80 €
110 €
140 €
160 €

Vänd på pappret och läs mer om våra medlemsförmåner.

Lösgör, fyll i och returnera. Portot är betalt.

JAG ANSÖKER OM
MEDLEMSKAP
Jag ansluter mig som medlem i SVF Österbotten
Jag vill få ytterligare information om medlemskapet

Medlemsnr: 0123456789

Medlemskort 2019

SVEN SKOGSÄGARE

Jag äger
fastigheten ensam
fastigheten tillsammans med maka/make
en del av sammanslutning/dödbo
jag äger inte skog, men vill ansluta mig som medlem

Vi gör mer för skogsägaren

På fastigheten finns ca: _____________ ha skog

Namn: ______________________________________________

Fastighetsnummer: ________________________________

Adress: ______________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________
Tfn:

______________________________________________

E-post: ______________________________________________

Jag ger Skogsvårdsföreningen Österbotten rätt att överföra
skoglig information som ingår i Finlands skogscentrals
informationssystem, minskog.fi.
________________________________________________
Datum				Namnteckning

Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

MEDLEMSFÖRMÅNER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny medlem får en kostnadsfri genomgång av skogen
Förmånligare skogstjänster
Sakkunnig rådgivning av skogsfackman
Heimskogen - skogen i mobilen
Färska virkesprisuppgifter
PEFC-certifiering
Intressebevakning
SLC:s skogsägarförmåner, www.slc.fi
Kuser, resor etc.

TIDNINGAR
•
SkogsÄgaren
•
Maaseudun Tulevaisuus, skogsägarnummer
•
Landsbygdens Folk, skogsägarnummer

Du får avsevärda förmåner från LokalTapiola Österbotten:
•10 % rabatt på vår nya hemförsäkring och skogsförsäkring*
• Höjd rabatt 15 % på skogsförsäkring vid en placering på minst
10 000 euro i LokalTapiolas sparlivförsäkring
Sök fram ditt medlemsnummer och ring oss i Österbotten
på tel 06-534 2000. Välkommen!
* Rabatten kan inte fås retroaktivt och den
gäller endast de nyaste produkterna. Rabatt
på skogsförsäkring kräver att kunden antingen
har LokalTapiolas hem-, företags- eller lantbruksförsäkring.

Vik här

Mottagaren
betalar
porto

Besök:
Företagaregatan 13
65 380 Vasa
Post:
PB 186
65 101 Vasa
010 581 8410
info@svf.fi
www.svf.fi
skogsagarna

Bästa medlem i skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten
Avtalskod 5018366
Info 65100
00003 Svarsfösändelse

Skogsvårdsföreningen
Österbotten

3 SKÄL
- att välja -

HEIMSKOGEN
1. Du har din skogsbruksplan från Skogsvårdsföreningen i fickan
var du än är och vart du
än går.

2. Du kan se råar och en
prick där du är. Risken att
du röjer i grannens skog
minimeras.
3.

Du kan spela in ditt
rörelsemönster i skogen.
Följande gång hittar du
enkelt till områden som
ännu ej röjts.
Ladda ner appen kostnadsfritt/beställ aktiveringskod via members@
svf.fi / 010 5818410.

