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Redan sex nya
medlemmar!
VINTERN är inte slut och vi har redan fått
sex nya medlemmar. Kul och hjärtligt
välkomna!
Ser att det i agendan finns flera
datum att hålla koll på, och fler
aktiviteter planeras så håll koll på
hemsida, nyhetsbrev och kommande utskick.
Är du intresserad av nätverks- eller
coachningsträffar? Hör av dig till Pasi Jantunen så ser han till att ni kommer igång.
Ta även chansen och låt någon medarbetare utvecklas med hjälp av ett VGstipendium.
Passa också på att nyttja fina skridskoisar och härliga skidspår, för det dröjer
inte länge innan det vankas vilstagolf. n

Lars Ollson
Ordförande i VilstaGruppen
070-104 20 71
lars.ollson@kunskapscompaniet.se

Viktiga datum 2018
15/3 Sista ansökningsdag stipendium
19/3 Styrelsemöte
5/4 Årsstämma
26/4 Frukostmöte
14/5 Styrelsemöte
18/5 Sommarfest
18/5 Vilstagolfen
26/5 Å-loppet
27/8 Styrelsemöte
13/9 Långlunch
5/10 Aktivitet för avtalsleverantörerna
8/10 Styrelsemöte
25/10 Frukostmöte med föreläsning
29/11 Styrelsemöte
29/11 Julbord
•• Uppdaterad kalender på hemsidan!

Hög tid att söka
stipendier
Karl Hedin, Vilsta Sporthotell, Sundbyholms gästhamn och Infokomp har
minst två saker gemensamt. De är med i VilstaGruppen och exempel på
medlemsföretag som i fjol
fick utvecklingsstipendier
på mellan 5 000 och
15 000 kronor.
VilstaGruppen vill utbilda och
utveckla medlemmarnas kompetenser för att stärka konkurrenskraften. Från och med 2015

sponsras därför projekt inom
områdena utbildning och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.
Har du en utbildning som du
skulle vilja förverkliga eller ett
projekt som du har svårt att få
i hamn?
Skicka in en stipendieansökan
om stöd på max 20 000 kronor
till projekt eller utbildning.
VilstaGruppen fattar beslut
om stipendieutbetalningar två
gånger per år.
Ansökan ska vara inne senast
15 mars. n

Är nätverks- eller coachningsgrupper något för dig?
n Finns det intresse för att
skapa nätverks- eller coachningsgrupper inom VilstaGruppen?
Det vill VilstaGruppens Pasi
Jantunen nu ta reda på.
– Frågan kommer upp ibland
och jag tror det finns intresse
för detta, säger han.
Pasi Jantunen konstaterar att
det fanns grupper av det här
slaget tidigare.
– Man träffas ett par gånger
per kvartal eller annat. Det kan
gälla säljare som träffas ibland
och coachar varandra, kvalitetschefer som träffas, controllers, produktionschefer och så
vidare.
Den som är intresserad kan
mejla en intresseanmälan och
tala om inom vilket område
man vill träffa andra. Mejla till

VilstaGruppen Box 4036, 630 04 Eskilstuna
016-48 29 99, info@vilstagruppen.se, www.vilstagruppen.se

info@vilstagruppen.se.
– Då ser jag
till att vi får till en
första träff, säger
Pasi Jantunen.

MEJLA
PASI!
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Viktigt med rätt
kontaktuppgifter
n För att få maximal medlemsnytta krävs
att kontaktuppgifterna under medlemsföretagens inloggning på VilstaGruppens
hemsida är aktuella. Det gäller namn på
kontaktpersoner, mejladresser, telefonnummer och så vidare. Med rätt kontaktuppgifter når vår information om bland
annat aktiviteter och erbjudanden från
våra avtalspartner ut till fler.
Logga in med företagets inloggning
och uppdatera uppgifterna.
Kontakta gärna Pasi Jantunen på VilstaGruppen om du stöter på patrull eller har
frågor kring detta.

Ta del av massor av
fina erbjudanden
n Aoptik, Invid och Kinnarps är tre av
många exempel på avtalspartner som har
bra och prisvärda erbjudanden till VilstaGruppens medlemsföretag och anställda.
Partnerbladen finns tillgängliga på VilstaGruppens hemsida, vilstagruppen.se.
Logga in med användarnamn och
lösenord och ta del av alla erbjudanden.
Mejla till info@vilstagruppen.se om du
inte har de aktuella uppgifterna. Gilla oss
på Facebook så får du info även där!

Medlemskort direkt
i mobilen!
n För att få del av olika
erbjudanden krävs att
du kan visa upp ditt
medlemskort.
Medlemskortet
hämtar du via mobiltelefonen på vilstagruppen.
se. Klicka på Medlemskort, skriv 36blomskruv i
lösenordsfältet och klicka
därefter på Skicka. Då får
du upp ditt medlemskort i
telefonen och kan visa det
vid köp hos avtalsleverantörerna.

Veteranpoolens ålderspensionärer kan hjälpa dig med att bemanna
olika funktioner i företaget. 		
FOTO: VETERANPOOLEN.SE

Hos Veteranpoolen är
gammal alltid äldst
Veteranpoolen Eskilstuna
har cirka 200 arbetssugna
ålderspensionärer i
rullarna. De kan hjälpa
dig med bemanning på
företaget och hushållsnära
tjänster i hemmet.
– På företagssidan
erbjuder vi bland
annat chaufförer,
fastighetsskötare och
kontorstjänster, men
även redovisning och
mer specialiserade tjänster, säger Kristin Bladh Ström,
marknadschef och en av franchisetagarna för Veteranpoolen
Eskilstuna.
När det gäller privatkunder är
Veteranpoolen stora på hushållsnära tjänster och hantverkstjänster, bland annat trädgårdsar-
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bete, men också snickeri, el och
VVS.
Veteranpoolen, som tidigare
var med i andra nätverk, har nu
blivit medlem i VilstaGruppen.
– Vi gick med för att träffa
andra företag och för att nätverka, säger Kristin Bladh Ström
och berättar att varken hon eller
företagets vd Karin Lindvall, även
hon franchisetagare, har sina rötter i Eskilstuna.
Därför behövs nätverk av olika
slag, menar hon och berättar att
de blev tipsade om just VilstaGruppen.
Det finns mer information om
Veteranpoolen Eskilstuna på
bland annat Facebook.
Fotnot: Andra nya medlemmar
är LRF Konsult, Städarna, QuickNet, Vassa budskap och Bokföringsservice A-C Nyzell. n

Tipsa VilstaGruppen!
n Har du förslag på kurser
och utbildningar? Kontakta

VilstaGruppen Box 4036, 630 04 Eskilstuna
016-48 29 99, info@vilstagruppen.se, www.vilstagruppen.se

Pasi Jantunen på VilstaGruppen på info@vilstagruppe.se.

