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Ta hand om er!
VI FICK ALLA EN TUFF start på året
på grund av coronapandemin och någon
större ljusning är svår att se på kort sikt.
Det vi kan göra i VilstaGruppen är att
tillsammans försöka hjälpa varandra att
hålla igång under dessa svåra tider. Från
styrelsens sida vill vi pusha ännu mer för
att göra ännu fler affärer med varandra
och ta vara på de möjligheter det innebär
att vara med i vårt fantastiska nätverk –
som företagare och som anställda.
Passa också på att sträcka på er lite
extra då ni alla har varit med och bidragit
med en väldigt fin summa till Eskilstuna
stadsmission. Om detta kan du läsa mer
på sidan två.
VI PLANERAR som vanligt en rad aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra,
men allt beror givetvis på hur pandemin
utvecklas. Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigeten kommer
med och det kan innebära att vi
tvingas tänka om.
Ta hand om er tills vi ses! n

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

Viktiga datum
29/5
24/8
27/8
17/9
5/10
22/10
26/11
26/11

VilstaGolfen på Eskilstuna GK
Styrelsemöte
Sommarfest
Frukostmöte.
Värdar: Grant Thornton och Nordea.
Styrelsemöte
Frukostmöte eller långlunch
Styrelsemöte
Julfest

Miljön i fokus
för Ladingen
Ladingen äger och
förvaltar kontors-, lageroch handelsfastigheter
i Vilsta och centralt på
Väster i Eskilstuna.
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mering och sänkt
energianvändning i
sina byggnader.
– Det handlar om att se
till att energin vi förbrukar alltid
är förnybar så vi också kan göra
världen utanför till
– Gemensamt är att
en bättre plats, säger
alla våra hyresgäster
Anders och tillägger:
är en i familjen, det
– Du kan göra
leder också naturligt
det ännu bättre
till att vi jobbar extra
genom att spana in
hårt med miljön,
gronasmeden.se där
både inne och ute,
vi dessutom bjuder
säger Anders Olofspå enkla tips för en
son, en av företagets
bättre miljö, så du
ägare.
också kan spara enEn bra inomhusergi och bidra till en
Anders Olofsson
miljö med bra luft
bättre värld oavsett
ser hyresgästerna
är viktig för att man
vilken värd du har.
som familjemedska må bra och jobba
Bland Ladingens
lemmar.
effektivt, men alla
hyresgäster finns
system förbrukar
Energimyndigheten,
också energi och därför jobbar
Elite Hotell och Länsförsäkringar. Läs mer på ladingen.se. n
Ladingen hårt med energiopti-

Ansök om stipendier!
n Till följd av coronapandemins konsekvenser för medlemsföretagen har VilstaGruppens styrels beslutat om extra medel
till stipendier. Sista ansökningsdag är 31 maj 2020. Sök bidrag
för projekt och utbildning via info@vilstagruppen.se. Ansökningsblankett finns på vilstagruppen.se.

•• Uppdaterad kalender på hemsidan!

VilstaGruppen Box 4036, 630 04 Eskilstuna
info@vilstagruppen.se, vilstagruppen.se

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

#1
S M Å TT O C H G OTT F R Å N V I L S TA G R U P P E N I E S K I L S T U N A • 2 0 2 0

Kolla företagets
kontaktuppgifter!
n För att få ut 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 information om bland annat
aktiviteter och erbjudanden från VilstaGruppens wavtalspartner 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.

VilstaGruppens
nya styrelse
n Så här ser VilstaGruppens styrelse ut
efter årsmötet som hölls på digital väg på
grund av corona:
• Fredrik Eklund, Profeel AB,
ordförande, medlemsblad/kommunikation.
• Camilla Delac, Parken Zoo AB,
ledamot – nätverk.
• Tintin Jennsjö, Comfort Hotel Eskilstuna,
ledamot – utbildning.
• Anki Nyzell-Lindskog,
ANL Ekonomi & Företagskonsult AB,
ledamot – avtal/mötessekreterare.
• Annette Lood, Loods Åkeri AB,
ledamot – kassör.
• Malin Widoff, Randstad AB,
ledamot – nätverk.
• Linda Ahlsén, Ladingen,
ledamot – medlemsblad/kommunikation.
• Daniel Serrander, CH Industry AB, ledamot – utbildning.
• Johan Harlén, RMS Lagerinredningar AB,
ledamot – avtal.

Sprid rabatterna
n På VilstaGruppens hemsida finns många
fina erbjudanden från avtalsleverantörerna.
Skriv gärna ut, sätt upp på anslagstavlor
och lägg ut på fikaborden. Lägg också gärna
ut på företagets intranät och informationsskärmar.

VG bidrog med
25 000 kronor
VilstaGruppen skänkte
25 000 till Stadsmissionen i
samband med livekonserten
#Fuckcorona 6 april.
I svåra tider drabbas samhällets utsatta extra hårt. Därför
valde VilstaGruppen, med 140
medlemmar, att skänka 25 000
kronor till Eskilstuna Stadsmission och organisationens dagverksamhet som stöd i det fortsatta
arbete för människor i utsatthet.
Dagverksamheten är en viktig
mötesplats för människor i hemlöshet och annan social utsatthet.
Här kommer människor för ett

VilstaGruppen Box 4036, 630 04 Eskilstuna
info@vilstagruppen.se, vilstagruppen.se

mål mat, gemenskap, stöd och
rådgivning eller bara för en lugn
stund i värmen.
Trycket på stadsmissionens
verksamheter ökar i takt med att
andra insatser i samhället stänger
ner till följd av coronavirusets
framfart. Bara i dagverksamheten har besöksantalet mer än
fördubblats. Oron bland gästerna
är stor, både för den egna hälsan
men också för att stadsmissionens verksamheter ska stänga.
Med stödet bidrar VilstaGruppen till att Eskilstuna
Stadsmission kan fortsätta att
hålla öppet. n
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