VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS
CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Telefon: (09) 5860 460
www.slc.fi, info@slc.fi
OCH VÅRA MEDLEMSFÖRBUND
ÖSTERBOTTENS SVENSKA
PRODUCENTFÖRBUND ÖSP
Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa
Tel. (06) 318 9200, osp@slc.fi
NYLANDS SVENSKA
PRODUCENTFÖRBUND NSP
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Telefon: (09) 601 588, nsp@slc.fi
ÅBOLANDS SVENSKA
LANTBRUKSPRODUCENTFÖRBUND ÅSP
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
Tel. 040 511 0886, asp@slc.fi
ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND ÅPF
Ålands landsbygdcentrum
Jomalagårdsvägen 17, 22150 Jomala
Tel. (018) 329 840, henry.lindstrom@landsbygd.ax
SKOGSVÅRDSFÖRENINGEN ÖSTERBOTTEN
Företagaregatan 13, 65380 Vasa
Tel. 020 413 7900, info@svf.fi

MER OM OCH FRÅN OSS PÅ

SKOGSREVIRET
Mannerheimgatan 9-11 A, 06100 Borgå
Tel. (019) 580 993, borga@revir.org

facebook.com/SLC.fi
twitter: @SLC_lantbruk
instagram: @bondenbehovs
youtube: Info SLC
www.slc.fi

KIMITONEJDENS SKOGSVÅRDSFÖRENING
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito
Tel. 040 590 3122, kimitonejdens.svf@kitnet.fi
VÄSTÅBOLANDS SKOGSVÅRDSFÖRENING
Köpmansgatan 5, 21600 Pargas
Tel. 0400 435048, www.abolandssvf.fi
JEPPO SKOGSVÅRDSFÖRENING
Östra Jeppovägen 22, 66850 Jeppo
Tel. 0400 265 424

#växtkraft
#bondenbehövs
SLC 2016

#växtkraft
#väljfinländskt
#bondenbehövs
SLC är 11 000 finlandssvenska jordbrukare
och landsbygdsföretagare, 20 000 skogsägare och hundratals övriga lantbruksintresserade i hela Svenskfinland.
SLC är till för dem. Vårt uppdrag är att bevaka och tillvarata deras intressen, vilket vi
gör med visionen Vi skapar landet som ledstjärna.

Vi kan alla vara stolta över det viktiga arbetet som våra medlemmar gör varje dag. Det
krävs hög yrkesskicklighet, investeringar och
smarta lösningar för att klara sig som lantbrukare i världens nordligaste jordbruksland.
Vi vill ge våra medlemmar den mest effektiva intressebevakningen och den bästa medlemsvården vi kan.

Våra medlemmar är verksamma i framtidsbranscher som är del av det biologiska
kretsloppet. Genom jord- och skogsbruket
producerar de hållbara och trygga råvaror:
ren mat, förnyelsebar energi samt biobaserade drivmedel och byggmaterial, för att
nämna några exempel.

Vi arbetar för en politik som möjliggör ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara landsbygdsnäringar.

Samtidigt upprätthåller våra medlemmar
öppna kulturlandskap och biologisk mångfald genom mångsidig åkerodling, betande
djur och aktivt skogsbruk. De skapar arbetstillfällen och välmående som stärker hela
landet och deras verksamheter bidrar till att
binda koldioxid i skog och mark och i längden
även i slutprodukter så som träbyggnader.

Vi medverkar aktivt i flertalet utvecklingsprojekt och kommunicerar utåt dels på sociala media dels via kampanjer och evenemang. Vi ger ut medlemstidningen Landsbygdens Folk, i vilken Lantmän och Andelsfolk
LoA ingår som bilaga.

Våra medlemmars näringar möjliggör en
framtida biobaserad ekonomi!

Till vårt uppdrag hör att befrämja den finländska lantbruksproduktionen och informera om den till allmänheten.

VI SKAPAR LANDET TILLSAMMANS
VÄLJ FINLÄNDSKT,
DET ÄR SMART
#växtkraft
#väljfinländskt
#bondenbehövs

Vårt verksamhetsområde sträcker sig från
Karleby till Pyttis, och intressebevakningen
sköter vi förutom i Finland även på EU-nivå i
Bryssel.

Kom med i den folkrörelse som SLC är redan
idag. Bli medlem på slc.fi!
Denna broschyr är tryckt på papper
från finländska skogar.

