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Vi ska vara
med på EN19
hej på er alla VG-medlemmar och avtalsleverantörer. Snart stundar årets julfest
och jag hoppas att alla kommer på denna
trevliga tillställning i Parken Zoo.
Det blåser positiva vindar i VilstaGruppen och många vill bli medlemmar vilket
är kul, detta gäller även nya avtalsleverantörer. En rolig nyhet är att VilstaGruppen
kommer att vara med på EN19 i Stiga
Sports Arena, där kommer även våra
avtalsleverantörer att få möjlighet att ställa
ut i Lougen för att visa upp sig. Det kommer även att finnas möjlighet att mingla
och ha trevligt hela dagen. Vi kommer
även att ha eftermingel i Lougen innan
EN19-festen sätter igång på kvällen.
Men nu laddar vi upp för julfesten
29 november.
Och till er andra som vi i styrelsen inte hinner träffa före jul: God
Jul & Gott Nytt år. Vi hörs
2019! n

Fredrik Eklund
Ordförande i VilstaGruppen
070-750 88 87
fredrik.eklund@profeel.nu

Viktiga datum
29/11
29/11
17/1
21/1
8/2
14/2
21/2
15/3
18/3

Styrelsemöte
Julbord
Långlunch
Styrelsemöte
Utbildning
Närigslivsdagen (EN19)
Långlunch
Sista ansökningsdag stipendier
Styrelsemöte

•• Uppdaterad kalender på hemsidan!

Nätverksfokus
för Städarna
Städarna växer så att det
knakar. Företaget startade
sin verksamhet i Eskilstuna ifjol och har redan 15
medarbetare.
– Vi behöver utöka med
tre fyra medarbetare före
årsskiftet och räknar med
att växa med ytterligare
100 procent under 2019,
säger den prisbelönte
UF-företagaren Mathias
Bardland, numera vd och
delägare för Städarna i
Eskilstuna.
Den viktigaste orsaken till framgången är företagets kvalitetstänk och att man är duktig på
service, menar han.
– Sedan har vi också en ung
ledning.
2018 gick företaget med i
VilstaGruppen.
– Det är möjligheten till
nätverkande som fick oss att gå
med, säger Mathias Bardland.

Städarna har redan hunnit få
VilstaGruppens utvecklingsstipendium; företaget fick nära
6 000 kronor till en digital
utbildningssatsning
Mathias Bardland berättar att
cirka 60 procent av städningen
görs hemma hos Eskilstunaborna. Städarna jobbar också med
företagsstäd, flyttstäd, fönsterputsning och sanering. n

Dina begagnade glasögon
kan ge människor ny syn
n Vill du hjälpa människor i
tredje världen att se bättre?
Lämna i så fall in dina begagnade glasögon till Synoptiks
butiker i City eller i Tuna Park!
– Vi behöver alla typer av
glasögon och tar även gärna
emot solglasögon, säger Camilla
Toth Ogumelu, butikschef hos
Synoptik i City och i Tuna Park.
Synoptik har startat hjälp-
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organisationen Optiker utan
gränser som hjälper människor i
tredje världen att se bättre. Via
kedjans butiker runt om i landet
samlas begagnade glasögon in
och skänks till medmänniskor
under särskilda hjälpresor.
Över 350 000 par glasögon
har samlats in hittills och det
har genomförts cirka 23 000
synundersökningar.
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Vill du vara med
i controllergruppen?
n VilstaGruppen har fått in önskemål om
att starta en controllergrupp med fokus på
finans och/eller HR. Är detta något för dig?
Kontakta i så fall Pasi Jantunen på
info@vilstagruppen.se.

Tipsa om aktiviteter
och utbildningar
n Excelkurserna som anordnats under året
i samarbete med Britt var mycket populära
och blev snabbt fullbokade. Därför planeras
Excelkurser även nästa år, bland annat en
fortsättningskurs. Har du förslag på andra
kurser, utbildningar och aktiviteter?
Tipsa VilstaGruppen på info@
vilstagruppen.se.

Informera anställda
om våra förmåner
n VilstaGruppen har avtal med ett stort
antal företag om allt från glasögon till snöskottning, drivmedel och bilar. Kom ihåg att
informera hela personalen om detta och att
berätta vad de behöver göra för att kunna
ta del av alla förmånliga erbjudanden.
Bland annat krävs att man kan visa upp sitt
medlemskort. Det hämtas via mobiltelefonen på vilstagruppen.se. Klicka på ”Medlemskort”, skriv 36blomskruv i lösenordsfältet och klicka därefter på ”Skicka”. Visa det
vid köp!

Välbesökt långlunch
n 11 oktober kom cirka 30 personer till
Varubud som över en hamburgare visade
upp sin verksamhet och berättade om vad
företaget kan erbjuda alla medlemmar inom
transport och lagerhållning. På plats fanns
även Synoptik som berättade om sin verksamhet och vikten av att ha rätt glasögon
vid lastbilskörning och så vidare.

V I L S TA G R U P P E N
BJUDER IN TILL

JULFEST
t o rsdag 2 9 / 1 1 F R Å N K L . 1 8 . 3 0
Parken Z o o , P ingvinen ,
ESKILSTUNA

Välkommen på julfest med
glöggmingel kl. 18.30 och
traditionellt julbord kl. 19. Det
blir också vin- och ostprovning
med Cathrin Jacobsson,
sommelier, smakinspiratör och ägare av Blommor
& Brie på Wäsby magasin. Dessutom musikalisk
underhållning à la 2njoy.
Julbordet är gratis för två personer från varje
medlemsföretag. Det gäller även läsk, must och
vatten. Därutöver kostar det 495 kr per person.
Anmälan senast 26 november till
info@vilstagruppen.se. Kom ihåg att
meddela eventuella matallergier och
behov av specialkost.

Nya medlemmar
n CloneMe Management och OFA Fönsterputs har blivit medlemmar i VilstaGruppen.
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