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VilstaGruppen
gör skillnad
DET HAR VARIT ett milt uttryckt udda år
till följd av covid-19. Och detta har tyvärr
även satt käppar i hjulen för våra långluncher, sommarfesten och mycket annat.
Julfesten kan bli av, men det bestämmer i
slutändan Tegnell och kompani. En sak är
dock säker och det är att vi som är med
i VilstaGruppen kommer att gå stärkta ur
detta tillsammans.
JAG VILL passa på att uppmana er alla
att dubbelkolla kontaktuppgifterna under
medlemsföretagens inloggning på VilstaGruppens hemsida? Rätt kontaktuppgifter
är en förutsättning för att information om
bland annat aktiviteter och erbjudanden
från VilstaGruppens avtalspartner ska nå
ut till fler. Logga in med företagets inloggning och uppdatera uppgifterna. Kontakta
gärna Pasi Jantunen på VilstaGruppen om
det strular.
SIST men inte minst kan jag berätta att
VilstaGruppens styrelse har överlämnat
gåvan på 25 000 kronor till Eskilstuna
Stadsmission som vi beslutade om
i våras. Gåvan är tänkt att stärka
Stadsmissionens dagverksamhet.
VilstaGruppen gör med andra ord
skillnad på mer än ett sätt! n

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

Viktiga datum
26/11 Styrelsemöte
26/11 Julfest – om myndigheternas
riktlinjer gör det möjligt!
•• Uppdaterad kalender på hemsidan!

Deva Mecaneyes har cirka 100 konsulter i Mälardalsområdet.

Deva hjälper andra
lyckas bättre
Produktutveckling,
processer, projektledning
och interimchefer.
Deva Mecaneyes konsulter hjälper små och stora
företag att få en bättre
produktionsekonomi.
Företaget är både ny medlem och ny avtalspartner i
VilstaGruppen.
Deva Mecaneyes har cirka 100
konsulter i Mälardalen. Det
finns med andra ord muskler
bakom företagsnamnet. Anders
Eklund, Eskilstunabo och
gruppchef för logistikutveckling,
beskriver Deva Mecaneyes som
ett konsultföretag som jobbar
med produktutveckling från a
till ö.
– Det kan exempelvis handla
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om att utveckla en konstruktion,
säger han och tillägger:
– Processdelen handlar ofta
om industriell produktionsteknik, logistik och kvalitet – både
produktion och ledningssystem.
Deva Mecaneyes hyr också ut
projektledare och interimchefer.
– Det blir ofta billigare att ta
in oss än att anställa själv, säger
Anders Eklund och konstaterar att Deva Mecaneyes, med
kontor i Västerås, ser en stor
potential i Eskilstuna som gammal industristad.
– Här finns både stora företag
och mindre underleverantörer
som behöver hjälp med att
uppnå en bättre produktionsekonomi.
Det finns mer information på
devamecaneyes.se. n
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Medlemsföretagare
krokar arm kring
utbildning
n Epic Society och Sisters in Business
planerar en gemensam ledarskapsutbildningsdag i Lista i månadsskiftet oktobernovember 2020. Epic Society, som hjälper
människor att utvecklas inom ledarskap, ska
stå för utbildningsdelen medan Sisters in
Business, förening som driver affärsskolor
för utrikes födda kvinnor och ungdomar,
ska ansvara för rekryteringen av deltagare. Medlemsföretagarna Anna-Josefina
Mattmann, Mattmann Consulting AB,
och Monica Pärus, Mpowering People,
träffades för ett tag sedan på initiativ av
VilstaGruppen. Det ena ledde till det andra
och nu planeras en första gemensam aktivitet mellan företagarnas ideella engagemang: Epic Society och Sisters in Business.
Det handlar om en ledarskapsutbildningsdag på Björsäter gård i Lista. Det utlovas en
heldag med teori och praktik – och hästar.
Målgrupp är unga med utländsk bakgrund
som är intresserade av att utvecklas som
ledare och att själva kunna leda projekt för
andra unga.

Extra utdelning
n För att ytterligare stötta medlemsföretagen i en svår tid beslutade VilstaGruppens
styrelse tidigare i år om en extra stipendieutdelning. 13 företag lämnade in totalt 17
ansökningar. Sex företag fick i oktober dela
på 25 000 kronor till olika utbildningsinsatser: Viaduct, Mälarplast, Idéfarmen,
Ellingsen Webstudio, Tuna Trafik och
Solö Mechanical Solutions.

Kolla synen på arbetsplatsen!
n Är du trött i ögonen när arbetsdagen är slut?
Då kan det vara dags att kolla synen. Synoptik erbjuder sig att komma ut till medlemsföretagen och göra en snabb screening av
ögonen på alla medarbetare. Det tar 10–15
minuter per anställd. Vid behov bokas en full synundersökning. För att boka tid för screening, kontakta Synoptik
på 072-422 35 56 eller cto@synoptik.se.

Billigare och renare
med CarPay
Pasi Jantunen på PJ Säljstöd
och medlem i VilstaGruppen använder CarPay-appen
vid tankning.
Som medlem i VG får han rabatt
på både bensin och diesel. Rabatten är kopplad till CarPay.
– Bilia hjälpte till vid kortansökan och allt fungerar smidigt,

säger Pasi Jantunen.
Den som skaffar
det nya CarPay-kortet senast
31 december bjuds av Bilia
– i samarbete med VilstaGruppen – på en biltvätt i företagets
Tvätta-anläggning. Bilia hjälper
också till att koda kortet med rätt
rabatt. Kortet kopplas i sin tur till
appen. n

Bowler fixar julklapparna
n Dags att fundera på årets julklappar. Bowler Reklam i samarbete
med VilstaGruppen erbjuder nu medlemsföretag 20 % rabatt på
Gåvokort från Vinga Home fram till jul. För mer information,
kontakta Kenneth Huselius 070-680 95 60, kenneth@bowler.se,
eller Håkan Ohlsson, 070-744 52 42, hakan@bowler.se.
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Här tar lag 8 en paus efter nio hål.

Lag 4 på väg ut på hål 10.

Hård kamp i perfekt väder
36 spelare kom till start i årets
Vilstagruppsgolf hos Eskilstuna
Golfklubb 29 maj.
Det var perfekt golfväder. Nio lag
utmanade varandra i en 4-mannascramble.
Det blev en hård och jämn kamp
men till slut stod lag 3, bestående
av Jonas Ekerum, Daniel Nykvist,
Christian Edefalk och Robert Johansson som vinnare.
Det tävlades också om längsta
drive på hål 10. Vann gjorde Anders
Axelsson, som fick till ett riktigt

kanonslag. På hål 2 och 16 tävlades
det om vem som kom närmast flagg
och dessa priser kammades hem av
Henrik Gadd (146 cm) och Dennis
Eriksson (178 cm).
– Nu ser vi fram mot nästa års tävling med minst lika bra uppslutning.
Av 36 deltagare var två kvinnor, så vi
uppmanar särskilt kvinnliga golfspelare att ladda till nästa år. Vi vet att
ni finns där bland alla medlemmar!
Och kom ihåg, man behöver inte vara
golfproffs för att delta, säger Linda
Ahlsén som sitter med i VilstaGruppens styrelse. n

Lag 1 på väg att dra igång tävlingen: Peter Wall, Elias
Flink, Johan Imberg och Per Lindkvist.

En stilstudie av Anders Berglund
på hål 9.

Lag 6 funderar på hur de ska klara att putta i på hål 9.
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