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HANS LÅT LÄNSADE
SVERIGE PÅ KYCKLING
Så blev Kungsängenbon Pierre Boutros reklamhits en succékarriär.
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Dukat bord för företagare
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Vi vill underlätta för dig som vill etablera, utöka eller förändra din
verksamhet. Nu kan du träffa tjänstemän från olika myndighetsområden
på ett och samma möte. Vi kallar det för Dukat bord.
Kontaktaför
ossdig
påsom
0171-62
80 80, så berättar
vi mer!
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vill etablera,
utöka eller
förändra din

Dukat bord för företagare

verksamhet.
träffa tjänstemän från olika myndighetsområden
LäsNu
merkan
på du
foretagare.enkoping.se.
på ett och samma möte. Vi kallar det för Dukat bord.
Kontakta oss på 0171-62 80 80, så berättar vi mer!
Läs mer på foretagare.enkoping.se.

På väg mot Sveriges
bästa företagsklimat.
www.upplands-bro.se/naringsliv
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Trenden fortsätter:
fler startar eget

I

våra tre kommuner startas drygt 10 företag per tusen

invånare under ett år.
2016 startades i Enköping 301 företag, det var
11,9 per tusen invånare.
2016 startades i Håbo 154 företag, det var 12,5
per tusen invånare.
2016 startades i Upplands-Bro 168 företag, det var 10,6
per tusen invånare.
Och trenden fortsätter. Företagen blir fler.
Det kan vara i mindre skala, en sådan som ishockeyspelaren Kristoffer Hellgren i Bålsta som klev av isen, men tog
med erfarenheten från sina skador och startade företag som
naprapat. (sid 18)
Det kan vara i större skala, som superentreprenören
Björn Örås, som gjorde Bro gård till Bro Hof slott och skapade ett golfparadis som de allra bästa i världen söker sig
till. (sid 22)
Minna Ålander och Kristina Kröjs hade länge varit frisörer, men vågade och öppnade egen salong. (sid 14)
Håkan Wikström och Kenny Andersson vågade också. I
april öppnade de Work & Sport med inriktning på yrkeskläder. (sid 12)
Om dessa företagare och mycket mer berättar vi i höstnumret av E18 Näringsliv. Nästa nummer utkommer den
24 november.
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Samtalsmottagning med
vanlig patientavgift.
Du kan få hjälp vid stress, sorg, kris, sömnproblem, ångest, depression,
dålig självkänsla, relationsproblem mm.
Välkommen att lista dig hos oss!
Ring 0171-855 80, välj 1 Husläkarmottagningen

Linbanegatan 12,
Enköping
Sjövägen 14, Bålsta
Telefon 0171-855 80
www.enkopingshalsan.se

NY BIL TILL DITT FÖRETAG?
V I TA R H A N D O M A L LT.

NYA VOLVO XC60
Nya Volvo XC60 är skapad för människor som bryr sig om andra människor. Det avancerade
säkerhetssystemet kan upptäcka och undvika kollisioner med fotgängare, cyklister,
andra bilar och stora djur. Och på den stora touchskärmen sköter du enkelt bilens olika
funktioner. En unik kombination av skandinavisk design, användarvänlig teknik och framtidens säkerhet.

Sista Chansen-erbjudanden
Vinterdäck till nya Volvo S90, V90, V90 Cross Country och XC60 Classic
Nu 4900:- (ord pris från 17 300:-) Volvo Original aluminiumfälg
AWD och Automat V90 och S90 D3/D4
Automat nu 9 900:- (ord pris 17 900:-)
Automat + AWD nu19 800:- (ord pris 33 900:-)

Nya Volvo XC60 T5
Pris fr. 385 600:-

Automat V90 Cross Country D4
Nu 4 900:- (ord pris 19 900:-)

Inclusive Billån 4436/mån • Business Lease 4193:-/mån

Samtliga erbjudanden i annonsen gäller till och med 25 september 2017.
Gäller endast vid nybilsköp

*Inclusive Billån 84 mån, 20% kontantinsats 4,25% ränta, fri Serviceavtal i 36 mån max 1500 mil/år, försäkring
tillkommer. Business Lease för 1–20 bilar: leasing 36 mån, 20% första förhöjd hyra, 6 000 mil, Serviceavtal ingår,
försäkring tillkommer. Priset gäller de första 36 mån, inkl moms

Volvo S90 D4 AWD Edition
Pris fr. 379 800:- inkl Automat och vinterhjul
Inclusive billån 4372:-/mån inkl Serviceavtal & Försäkring**
Business Lease 4022:-/mån inkl Serviceavtal****
I Edition-utförande är utrustningslistan komplett med bl.a: Automatlåda och fram- eller fyrhjulsdrift, navigation, parkeringssensorer och Park assist, dynamiska led-strålkastare och klimatpaket
med Volvo On Call.
Inclusive Billån: 84 mån, 20% kontantinsats 4,25% ränta, fri försäkring och Serviceavtal i 36 mån max 1500 mil/år. Business Lease för 1–20 bilar: leasing 36 mån, 20% första förhöjd hyra, 6 000 mil, Serviceavtal & försäkring ingår. Priset gäller de första 36 mån, inkl moms.

SLUTFÖRSÄL JNING VOLVO XC60 CL ASSIC
Nu är det sista chansen att skaffa dig bilen som varit Sveriges och Europas populäraste SUV de senaste åren. En
ny bil till riktigt bra pris som dessutom står här och väntar på dig.

Volvo XC60 Classic

Pris

Inclusive billån

XC60 D4 AWD Momentum 354 900:- 3 840:-/mån
Utr: Automat, Metallic Volvo On Call, Vinterhjul

Privatleasing

Företagsleasing

5 049:-/mån

3 995:-/mån

XC60 D4 AWD Summum
379 000:- 4 129:-/mån
5 418:-/mån
4 473:-/mån
Utr: Automat, Metallic, Klimatpaket, Lastpaket, Tekninkpaket, Volvo On Call, Vinterhjul
XC60 D4 AWD R-design
389 000:- 4 250:-/mån
5 695:-/mån
4 595:-/mån
Utr: Automat, Metallic, Klimatpaket, Lastpaket, Tekninkpaket, Volvo On Call, Vinterhjul
Klimatpaket: rattvärme, baksätesvärme och programmerbar bränsledriven värmare. Teknikpaket Pro: Panoramatak, parkeringssensor fram och bak samt backkamera och navigation. Lastpaket: Baksätesvärme,
Volvo on Call, Rattvärme, Programbar bränslevärmare. Volvo on Call: Automatiskt kollisionslarm, Larm vid nödsituation, Stöldlarm, Slå på/av parkeringsvärmare, Se om dörrar och fönster är öppna och mycket mer.
Inclusive Billån: 84 månader, 3,75% ränta, 20% kontantinsats, Försäkring, Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, Inclusive Privatleasing: försäkring, 36 mån leasing och Serviceavta. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1500 mil/år. Business Lease (företagsleasing) för 1–20 bilar: leasing 36 mån och 9 000 mil, försäkring & Serviceavtal. Priset gäller de första 36 mån, exkl moms. 20% ffh hyra. Samtliga priser gäller t.o.m 25/9-17
Reservation för ev. felskrivningar. Bilen på bilden är extrautrustad.

Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Samtliga priser i annonsen gäller t.o.m 25/9-17 Reservation för ev. felskrivningar. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

Enköping: Traktorgatan 5
Bålsta: Arosvägen

Öppettider: Mån-Fre 09-18, Lör 10-14, Sön Stängt
Öppettider: Mån-Fre 09-18, Lör-Sön stängt

www.brabil.se
www.facebook.com/brabilsverige

Hyr bilen hos Bra Bil
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JOBBA SMART
– SLIPP STRESS
Karin & Carin på Corporate Mind hjälper företag att jobba mer effektivt
och minska stress. Kunskap om hur hjärnan fungerar ligger till grund för
hur kollegorna kan må bra, kommunicera bättre och få jobbet väl gjort.

K

arin Otterbjörk och
Carin Frödeberg mötte
varandra på en nätverksträff för mindfulnessinstruktörer
och klickade direkt.
2013 lämnade de
sina tjänster inom näringslivet och startade Corporate Mind. Sedan dess har de
utbildat och inspirerat företag i neurobusiness training – en metod som kombinerar mindfulness med neuroledarskap,
kunskap om vi kan arbeta bäst utifrån hur
hjärnan fungerar.
Först och främst - vad är mindfulness?
– Mindfulness är ett förhållningssätt
som innebär att vara närvarande på ett
icke-dömande sätt i det som är, säger Carin.
Många tänker på mindfulness som avslappning – men i stället är det en förmåga
att vara uppmärksam på det man gör.

Det finns sju så kallade mindfulnessprinciper som sammanfattar förhållningssättet till sig själv, andra och livet
som är en del av uppmärksamhetsträningen: Ickedömande, tålamod, nybörjarsinne, tillit, medvetet strävande, acceptans och ”låta det hända eller släppa
taget”.
– Det här förhållningssättet ger mental flexibilitet och lugn. Vi tränar genom
meditation. Meditation är att rikta uppmärksamheten inåt, på kroppen, andningen eller sinnet, säger Carin.
Vad är neuroledarskap och hur kommer det sig att ni kombinerar mindfulness med neuroledarskap?
– Neuroledarskap ger oss kunskap om
hur vår hjärna reagerar i olika situationer och hur vi kan göra för att skapa de
bästa förutsättningarna för hjärnan och
med det skapa en hög hållbar produktion. Med hållbar produktion menar vi

”Mindfulness är
ett förhållningssätt som
innebär att vara
närvarande på ett
icke-dömande
sätt.”

MEDVETET NÄRVARANDE. Karin

att vi presterar på en hög nivå och att vi
samtidigt har ett högt välmående på både
kort och lång sikt, säger Karin.
Neuroledarskap och mindfulness talar
båda om att låta hjärnan göra en sak i
taget, att vara närvarande i det man gör
och att för många intryck sätter igång
kroppens hotsystem.
Neuroledarskapen betonar vikten av
att ta pauser, att målen är tydliga, medarbetarna är delaktiga och kan påverka
sin situation.
Karin och Carin är utbildade i båda
disciplinerna.
Vad händer när man jobbar i högt
tempo utan tillräcklig återhämtning
och har många bollar i luften samtidigt,
så kallad multitasking, under lång tid?
– Som vi lever i dag går våra hjärnor
på högvarv nästan hela tiden. Vi är uppkopplade, har ett informationsflöde som
är enormt och det finns enormt många

TIPSA OSS!
Telefon: 0705-10 64 40, 0704-18 56 44
E-post: redaktionen.enahabo@direktpress.se
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Otterbjörk (tv) och Carin Fröstadius lär ut mindfulness och neuroledarskap på arbetsplatser, genom företaget Corporate Mind. 

KONKRETA
ÖVNINGAR I NEURO
BUSINESS TRAINING
Monotasking: tillåt dig att jobba
fokuserat med en sak i taget.
Istället för att kolla mailen i stort
sett hela tiden, avsätt några medvetna tidpunkter per dag för att
medvetet kolla vad som dykt upp.  
Under ett möte, testa att vara fullt
närvarande. Vad säger din kollegor?
Lyssna utan att tänka ut egna svar
samtidigt, var nyfiken som om du
aldrig varit i en liknande situation
förut.

källor till snabba och kortsiktiga belöningar, säger Carin.
Det som händer med hjärnan i detta
läge är att vi sliter på vår smarta del av
hjärnan, våra pannlober, i onödan.
– När vi är stressade och har ett högt
tempo under en längre tid aktiveras mer
primitiva delar i hjärnan, bland annat
amygdala som ger kamp/flykt/frys-reaktioner, säger Carin.
Varför är det så bra att träna mindfulness?
– När vi tränar mindfulness så stärker
vi viktiga områden i hjärnan som vi behöver för att hålla oss lugna, fokusera,
fatta beslut och agera långsiktigt. Vi
minskar vår reaktivitet, blir mindre impulsstyrda och hanterar stress mer konstruktivt. Det man har sett i hjärnan är
amygdala lugnar ner sig genom mindfulnessträning. Hippocampus, viktig
bland annat för vårt arbetsminne får en

tillväxt av hjärnceller, säger Carin.
Hur kan man hantera stress med
mindfulness?  
– Mindfulness handlar om att utveckla självkännedom och bli medveten om
mönster och vanor hos sig själv som
ibland kanske inte är så sunda.
Med hjälp av mindfulness kan vi bli
medvetna om stress-tecken och oro,
bromsa i tid och hitta nya coping-strategier för att möta stressen, menar Carin
& Karin.
– Vi lär oss att tankarna inte är hela
sanningen och blir vänligare mot oss
själva. Stress kommer inte försvinna
bara för att vi tränar mindfulness men
vi får nya förhållningssätt och verktyg
att hantera stressen och ge oss själv utrymme för vila och återhämtning, säger
Carin.
Hur kan man hantera konflikter
enligt mindfulness-principerna?   

FOTO: ELINA SUNDSTRÖM

– Mindfulnessattityderna är verkligen
en fantastisk grund för en bra arbetsmiljö och fint samarbete! Har en konflikt väl uppstått kan mindfulness hjälpa
till genom att låta alla komma till tals,
att lyssna på varandra utan att döma. Att
acceptera varandra, och nyfiket utforska
varandras uppfattning av situationen,
säger Carin.
Här handlar det om att ha tålamod
och förståelse för varandras likheter såväl som olikheter.
– Mindfulness hjälper oss också öka
självkännedomen vilket ger bättre förutsättningar vid konflikthantering.
Mindfulness kan också hjälpa oss att
komma vidare, att släppa taget om gamla konflikter och se till situationen som
den är just nu, och utifrån det skapa så
goda förutsättningar för att gå vidare,
säger Carin.
Elina Sundström
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Pierre Boutros, grundare till
Bubble-Gum, är involverad i
styrelser och rådgivande
grupper, där han bidrar med
sin kreativa och strategiska
kompetens.
Medlem i SKAP, Svenska
Kompositörer av Populärmusik.
Vinnare av flera utmärkelser
i Guldägget, New York Festival och Rudolf-priset.
År 2012 blev han utsedd till
Årets Företagare i Upplands
Bro kommun.

JINGELKUNGEN
Han är anledningen till att du förmodlingen sjunger om kyckling på fredag och att
livet har sina goda stunder. Vi träffade reklamhitmakaren och Kungsängenbon
Pierre Boutros som berättar om hur ett bastubad blev startskottet på en succékarriär.

P

ierre Boutros har som egenföretagare
gjort en mycket spännande resa där förmågan att ta tillfället i akt och konsten
att snappa upp situationer varit avgörande för hur hans företag utvecklats
genom åren.
– Det är mycket slumpen och turen att vara på rätt
ställe i den här branschen, och det kan man lugnt säga
att jag haft genom åren, säger en blygsam Pierre.
Att ”livet har sina goda stunder” är inte bara ett
uttryck utan även något som skulle komma att förändra livet för Pierre ganska markant, men låt oss ta
det från början.
Pierre Boutros är utbildad på Berghs i Stockholm
där han av en slump kom in på Radio. Han fick ett
erbjudande att vara med och starta Fjällradion i Åre
och efter det hamnade han i Sandhamn. Året därpå
smög man där in reklam med så kallad ”samhällsinformation”.
Spontangrej i bastun

Sverige var sist i Europa med att tillåta kommersiell
radio i början på -90-talet och då var Pierre med sitt
bolag Rubber-Duck redan på banan och fick en flygande start tack vare sina tidigare radiojobb.
Nu handlade det om att producera musikjinglar/

spottar och det var en smula svårt att veta hur man
tog betalt till exempel.
– Ja, jag visste inte alls hur man tog betalat eller hur
mycket man skulle ta. Innan jag kom in på det här med
Åre & Sandhamn med Rubber-Duck gjorde jag en
spontangrej i bastun hemma som jag fick Levi´s att
köpa, de frågade hur mycket jag skulle ha i betalt och
jag svarade 500. Då frågade de: ”Dollar?”, och jag svarade ”Kronor”, skrattar Pierre.
”Hey paco”

Ganska omgående fick han den stora chansen då han
vann en tävling om vem som skulle få göra McDonald’s
efterträdare till ”Kom till McDonald’s vi ger mer”.
Ja, jag tror ni gissat med vad – ”Livet har sina goda
stunder”. Senare gjorde Pierre även El Maco-kampanjen (Alla de med Paco Sancho och djupa rösten…Hey
Paco vad tänker du på??) åt McDonald’s.
– Det slog väl ut och då hände det massor för mig
och företaget. Den musikslingan blev den mest spelade under hela 10 år och gav mig en plats i SKAP
(Sveriges kompositörer av populärmusik) och det är
stort.
Nu flög det för företaget och Pierre, men år 2000
tog det stopp. Inte för att det gick dåligt utan för att
Pierre ville annat.

– Jag fick en längtan efter att återgå till film och då
gick vi skilda vägar, jag och min kompanjon, då Rubber-Duck var ett företag som gjorde radio, så var det
på marknaden.
Även här lyckades Pierre med sin kreativa förmåga
att snappa upp möjligheter.
– Jag hade återigen turen att komma rätt in i saker
och ting vilket slutade med att jag fick göra film och
till och med starta en egen reklambyrå av en slump,
som jobbade med EMPIRE som största kund.
Pierre berättar en ganska imponerande anekdot om
reklamfilmsproducerandet. Han fick i uppdrag av ett
känt kycklingföretag att ta ljudloggan till en film som
skulle gå i TV under 5 veckor, det blev ”Kyckling på
fredag” som blev så bra att man fick avsluta kampanjen efter två veckor då det var slut på kyckling i hela
Sverige, snacka om effekt.
– Ja, även den blev mycket bra. Då den inte bara
hjälpte företaget som jag gjorde den för utan ”alla”
företag som sålde kyckling och det hade med beställningen av jobbet att göra inte produktionen ändrade
jag i texten, den används än idag, skrattar Pierre.
Avslutningsvis ska det sägas att ovan nämnda produktioner ”bara” är en liten del av allt Pierre producerat och skapat med framgång.
Anders Löfgren

FOTO: KENT LUNDQVIST

Pierre Boutros

Alla företag är välkomna!
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ADVOKATFIRMAN BERLIN. Bakre ledet från vänster: Georg
Naeslund, grundaren Lars Berlin, Henrik Jansson och Magnus Under. Främre ledet från vänster: Cecilia Laible och
FOTO: LOTTA WALLEBRING
Christin Daghammar.

De är statens förlängda arm
Advokatfirman Berlin AB arbetar med privatpersoner och företag i framför allt Bålsta och Stockholm inom de
flesta rättsområden. ”Vi är breda och kan lite om mycket och räknar med att växa de kommande åren”, säger Lars
Berlin, advokat och grundare av firman.
I de nya lokalerna på Centrumterrassen i Bålsta
finns idag fem jurister.
– Det är ovanligt med ett så stort kontor i en
förort. De flesta kontoren finns i de större städerna, med närhet till tingsrätter och domstolar,
konstaterar Lars.
Advokatfirman i Bålsta har även ett mindre
mottagningskontor i Stockholm och besöker ofta
staden för att träffa klienter.
Firman består av två advokater och tre jurister. Några är mer specialiserade inom vissa områden men de flesta hanterar flera olika slags
rättsliga ärenden.
– Vi har också blivit notarius publicus vilket
betyder att vi här på kontoret kan hjälpa till med
dokument som måste ha bestyrkande underskrifter. Vi hjälper bland annat till med namnunderskrifter, behörigheter, översättningar och närvarar
också som vittne och kontrollerar lotteridragningar, säger Lars.

Att firman blivit notarius publicus betyder att
klienter även från andra städer kommer till Bålstakontoret för att få hjälp.
– Vi är statens förlängda arm i Bålsta som vidimerar olika lagliga dokument. Vi har två av
våra anställda som erbjuder den tjänsten, säger
Lars.
Tufft jobb

Lars startade sin verksamhet år 1986, efter en kortare sejour på SE-banken.
– Jag började med att arbeta 100 procent som
skattejurist och breddade mig sedan allteftersom.
År 1995 startade jag upp ett litet mottagningskontor i Bålsta, där jag då bodde och fortsatt bor.
De första åren arbetade han helt ensam, men
1999 anställde han sin första medarbetare. Sedan
har det rullat på.
Firmans klienter är idag huvudsakligen från
Bålsta och Stockholm. Man har sin hemtingsrätt

”DET ÄR ETT
HÅRT, KÄNSLOMÄSSIGT
JOBBIGT
ARBETE FÖR EN
LÄGRE LÖN.”

i Uppsala men ganska få klienter därifrån då
Uppsala är en av landets advokat tätaste städer.
Sverige är annars, enligt Lars, ett land med ganska få advokater i förhållande till befolkning.
Är det stort tryck på er advokater idag?
– Både ja och nej. Arbetsmarknaden är ganska
bra för nyexaminerade jurister. Samtidigt är det
ett tufft jobb och det är svårt att i dag få tag på
humanjurister – alltså jurister som jobbar mot
människor, som exempelvis inom familjerätt.
Det är ett hårt, känslomässigt jobbigt arbete för
en lägre lön, säger Lars.
Han menar att en del har en något skev bild
av jurist- och advokatyrket där föreställningen
är ett glamoröst jobb med hög lön.
– Många glömmer att utbildningen är oerhört
svår, ingångslönen ganska låg på runt 26, 000
kronor och de första åren som jurist jobbar man
i snitt sexdagars veckor, säger Lars Berlin.
Liselotte Wallebring

Snart finns Magasinet också i Enköpings hamn
Gymet Magasinet finns snart
även i hamnen.
Jenny Wigren, som driver Magasinet, har köpt Friskvårdarnas
verksamhet.

VÄXER. Jenny Wigren,
till vänster, har tagit
över Friskvårdarna.
FOTO: JONAS SYLVÉN

Från den 1 oktober finns det två Magasinet i Enköping; Magasinet Stationen
och Magasinet Hamnen.
– Är man medlem i den ena är man
medlem i den andra och kan träna på
vilket av ställena som man vill, förklarar
Jenny Wigren.
Varför har du köpt Friskvårdarnas
verksamhet?
– Det är en mysig anläggning med ett
unikt utbud och vi kommer att bli mer
tillgängliga.
Enligt Jenny Wigren får företaget nu

större möjligheter att erbjuda rätta förutsättningarna för företag och familjer.
– Dessutom är Friskvårdarna, som
blir Magasinet Hamnen, en lugn anläggning som uppskattas av många pensionärer och den stämningen ska vi
förstås bevara.
Vilka förändringar gör ni?
– Det blir nyckelkort i Hamnen så att
öppettiderna blir längre och ytor som i
dag inte används ska göras i ordning för
gruppträning – vi ska börja med gruppträning enligt ett nytt koncept och därför bygger vi om.
Inga problem med lokalen?
– Vi måste fixa golvet, på en del ställen sviktar det. Det är väl det som kommer att ta längst tid, allt annat ska vara
klart ganska snart.

Den personal på Friskvårdarna som
vill blir kvar hos Magasinet.
KG Nissen och Anders Uddgård, som
sålt Friskvårdarna, kommer att ha kvar
sina verksamheter som sjukgymnast
och naprapat i de lokaler som nu kommer att heta Magasinet Hamnen.
De som är medlemmar på Friskvårdarna tar Magasinet över, de kan alltså
träna även på Magasinet Stationen efter
den 1 oktober.
När kommer det att se ut som du
vill?
– Före årets slut ska det väl vara klart
i alla fall. Det är bara det där med det
sviktande golvet som kan ta lite längre
tid.
Bengt Johansson
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Boka monter!
Kontor: 0171-515 50 Mobil: 0704-94 17 64
E-post: info@peterspolare.se
Hemsida: www.peterspolare.se

EnköpingsExpo AB, Fannagatan 22, 749 41 Enköping
Tel 070-781 11 08, petri@enkopingsexpo.se, www.enkopingsexpo.se

Orresta Golf & Konferens

Konferens i naturskön miljö
konferera i avkopplande och naturskön miljö
utmed Sagån, endast 20 min från Enköping

JUST NU!
PRISS�NKT
från 1295:-/pers.
(lokalhyra 1500:-)
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TILL
PRISS�NKT
Konferens med boende

Dagskonferens

från 395:-/pers. (lokalhyra 1500:-)
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KR
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TILL
Dags att boka julbord!
14 000 Reservera
KR plats – privat eller för företaget redan idag

DESSUTOM
Orresta Golf & Konferens • www.orrestagolf.se
• boka@orrestagolf.se • 0171- 44 32 12, 0171- 44 32 20
DESSUTOM
VINTERHJUL

VINTERHJUL
P� K�PET!
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Fredrik Flink
• 3 års Vagnskadegaranti

Pris från
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eller från

Privatleasa från

1 199 kr/mån*

1 999 kr/mån**

t
Välkommen gat!
kontakta mi

Dragrännan
Bålsta••••Tel:
Tel:0171-46
0171-46
80
90
www.helinsbil.se
Dragrännan*Finansieringsförslag
1, Bålsta
Bålsta
Tel:
0171-46
8080
90
www.helinsbil.se
Dragrännan
Bålsta
Tel:
0171-46
90
•• www.helinsbil.se
Dragrännan
1,
80
90
•• www.helinsbil.se
Försäljningschef
via Hyundai
Finans:
3,33% ränta, 36 mån, 30% kontant
eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%.

**Privatleasing via Hyundai Finans: 36 mån, 4 500 mil, ingen första förhöjd
leasingavgift.
0171-46
80 98Avi- och uppläggningsavgift tillkommer.
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4.4–5.1 l/100km, CO2: 102–119 g/km.
fredrik@
*Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%.
Läs
mer på hyundai.se
**Privatleasing via Hyundai Finans: 36 mån, 4 500 mil, ingen första förhöjd leasingavgift. Avi- och uppläggningsavgift tillkommer.
helinsbil.se
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4.4–5.1 l/100km, CO2: 102–119 g/km.

Läs mer på hyundai.se
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En bubblande
verksamhet
Ett brinnande intresse för champagne fick Magnus Eriksson och Nilla Olsson att inse att de
hörde ihop. Idag, nästan 15 år senare, driver de tillsammans champagne.se, en blogg om deras
egna erfarenheter av och det allra senaste om drycken champagne.

G

rimma Gård och Champagne.se är vackert
beläget på en höjd strax utanför Enköping.
Luften andas djur och natur men så fort man
kliver in i huvudbyggnaden så präglas atmosfären av den exklusiva drycken.
– Vi älskar verkligen champagne! Vi har
fullständigt nördat in oss på detta och njuter
av att genom våra provningar få dela med oss
av vår kunskap och av smakfulla droppar av
det gyllene bubblet, säger Magnus.
Champagne i Champagne

Magnus och Nilla insåg redan på sin första
dejt att de delade intresset för drycken och
började samla på sig olika och unika exemplar.
De har genom åren genomfört otaliga resor
till distriktet Champagne i Frankrike, i syfte
att utbildas, erfara och prova drycken i alla
dess former. De har fått kontakter och personliga relationer med ett flertal producenter i
området.
– Vi har varit med i hela tillverkningsprocessen av champagne - från att ha klippt druvorna till i stort sett färdig produkt. Kunskapsmässigt är vi båda kompetenta att tillverka
champagne. En fin champagne kan dock ta tio
år att tillverka. Den kräver tid och omsorg –
ett sant hantverk, säger Nilla.
Nilla och Magnus har båda andra jobb och
sysselsättningar om dagarna. Champagne.se

är deras intresse, passion och sidosyssla.
– Vi lever inte av champagne utan för, säger
de.
Respekt för drycken

För några år sedan fick paret chansen att köpa
webb-adressen champagne.se.
Den har nu blivit en hemsida och blogg där
de betygsätter och bedömer champagner samt
årgångar med personliga reflektioner.
Magnus och Nilla har själva utskänkningstillstånd att servera i slutet sällskap. De genomför uppemot tolv champagneprovningar
om året men är restriktiva med hur och i vilket sammanhang provningen görs.
– Det här är något vi älskar och känner respekt för! Vi tar detta seriöst dock inte pretentiöst. Vi erbjuder därför inte provningar i
samband med tillställningar som möhippor
eller svensexor, säger Magnus.
Exklusiva exemplar

Provningarna kan se väldigt olika ut beroende
på sällskap och syfte. Magnus och Nilla har
haft ett flertal provningar för såväl sommelierer som restaurangfolk i syfte att utbilda och
förkovra.
– Då kan prisklassen på provflaskorna bli
något eller mycket dyrare än vid en ordinarie
provning, säger Nilla.

Mer om champagne
Kommer ALLTID från distriktet Champagne i norra Frankrike.
De tre druvsorterna som används för champagne är Chardonnay och Pinot Noir och Pinot
Meunier.
För att skapa bubblorna i champagne genomgår drycken en dubbel jäsningsprocess.
Bubblorna tar vanligtvis 15 månader eller längre att få till.

För några veckor sedan hade de just en sådan provning och då öppnades bland annat
en flaska från 1949.
– Det var lite festligt. Vi har ett antal spännande, unika och smakfulla exemplar i vår
samling, säger hon.
Den äldsta flaskan i samlingen är från 1907
och kommer från ett skeppsvrak på havets
botten.
Längtan att lära mer

Varje vår beger sig paret till Champagne för
nya erfarenheter och upplevelser av den gyllene drycken.
Det finns alltid en längtan att lära mer.
– Vi blir aldrig fullärda och det kommer
alltid något nytt! Vi har världens bästa hobby,
säger Magnus.
Magnus har tidigare arbetat inom restaurangbranschen och har bland annat drivit
Bars&Stars i Västerås tillsammans med hockeyproffsen Nicklas Lidström och Tommy Salo.
Nilla har också en utpräglad känsla för
smak och doftämnen med rötter inom spaoch skönhetsbranschen.
– Det sköna är att det egentligen inte finns
något rätt eller fel gällande champagne. Det
gäller bara att hitta sin egen smak och stil,
säger Nilla.
Liselotte Wallebring
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PASSION FÖR CHAMPAGNE. Magnus Eriksson och Nilla Olsson driver champagne.se, en hemsida och blogg, samt erbjuder champagneprovningar. 


FOTO: LOTTA WALLEBRING

UNIK SAMLING. Genom åren har Magnus och Nilla sparat på sig en gedigen samling av champagner däribland den äldsta är från ett skeppsvrak från år 1907. 



REDO FÖR PROVNING. Magnus och Nilla känner stor respekt för det gedigna hantverket champagne och tar

sina provningar på allvar. 
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NYA. Håkan Wikström och Kenny Andersson öppnade i april Work & Sport med inriktning på yrkeskläder. 

FOTO: KENT LUNDQVIST

Deras kläder klarar jobbet
Med ett nytt koncept har idrottskillarna Kenny Andersson och Håkan
Wikström öppnat portarna för en ny butik i Bålsta med inriktning på
yrkeskläder.
”Alla skall vara vinnare som våra kunder” är utgångsläget för Kenny och
Håkan som nu satsar och utmanar
övriga i segmentet yrkeskläder i Bålsta.
Med en ny butik och ett koncept som
är både intressant och spännande har
företaget Work & Sport slagit upp portarna på Enköpingsvägen 10 i Bålsta.
– Vi tror på en idé som ska gynna
både föreningslivet och företagarna i
Bålsta i segmentet bygg men även privatpersoner som är i behov av yrkeskläder, säger de.
Glasklart

Duon ser direkta kopplingar mellan
föreningar och företagare som behöver
hjälp med idrottskläder med tryck och
yrkeskläder med tryck.
– Vi har lösningar som på ett positivt sätt kommer gynna föreningslivet
i Bålsta med olika typer av sponsrade
återkopplingar vilket är viktigt för oss
på Work & Sport då vi kommer från
idrottslivet från början, berättar Kenny.

Att killarna valde det här segmentet
var glasklart.
– Det var ganska enkelt val, vi har
varit kompanjoner över en längre tid
och jobbat med att sälja idrottskläder,
tryckt kläder samt sålt gymnastikutrustning till föreningar där vi kommit
i kontakt med flertalet företagare som
även velat ha hjälp med sina företag,
berättar Kenny.
Flexibla beställningar

Just företagssidan har de hållit på med
i 4-5 år och de tycker det var ganska
naturligt att ta steget till att öppna en
butik i Bålsta.
Butiken har varit igång sedan i april
då de flyttade in i lokalerna.
Hur har första tiden varit?
– Det har startat positivt på många
sätt, berättar Håkan. Jag har varit ute
på kundbesök hos ett antal företag och
vi har träffat rätt på 20 % av dem så
här långt, men det är en siffra som vi
tror ökar nu efter semestertider.
Hur ser målgruppen ut?

– Vi är inriktade på alla segment
inom bygg men vi är även på det klara
med att det finns andra företag som
har nytta av våra produkter och tjänster. Det kan vara ett företag som ska
ha ett evenemang eller en mässa.
Företaget ser också privatpersoner
som sin marknad då det finns massor
av hobbysnickare med mera i Bålsta.
Vad har ni för mål med verksamheten på kort och lång sikt?
– Vårt mål på kort sikt är att snabbt
bli ett naturligt val för Bålstas hantverkare och idrottsföreningar genom att
kunna möta våra kunder med en god
service och snabba leveranser utan
tvång på storköp.
De säljer både i stort och smått.
– Det är ganska vanligt idag att man
”måste” beställa ett visst antal av något
om man ska få hjälp. Vi vill hjälpa våra
kunder med deras behov oavsett om
det är styckvis eller i större skala. På
lång sikt...leva, vara frisk och alltid ha
nöjda kunder, avslutar Håkan.

Anders Löfgren

KLÄDER. Work & Sport-duon har länge jobbat med
FOTO: KENT LUNDQVIST
idrottskläder. 

INGET TIDNINGSNAMN ANGETT
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Städning, fönsterputs, flyttstäd, företagsstäd m.m.
ServiceID
Nu är det ännu tryggare att anlita
Företag och Hemkänsla för städuppdrag, självklart så bär vi ServiceID för
en ﬂäckfri bransch, www.serviceid.se

Vi har förenklat vardagen på företag
och för privatpersoner sedan 2003.

Företag
&
Hemkänsla

ENKÖPING: Gesällgatan 9 • Tel. 0171-44 66 86
mail: info@foretagochhemkansla.se
BÅLSTA: Novilla 1 • Tel. 0171-263 00, 076-184 12 63
mail: balsta@foretagochhemkansla.se
www.foretagochhemkansla.se

Jimmy 070-422 35 22 • Micke 070-422 35 23
www.leeksplat.se

Foto: Liselotte Wallebring

- Detta är en annons -

UNDERLÄTTAR FÖR HÅBOS UNGA
Håbohus erbjuder ungdomar möjligheten att kunna få en hyresrätt redan vid 18-års ålder.
– Jag är glad och stolt att vi kan erbjuda våra unga
detta och därigenom möjligheten att kunna stanna
kvar, bo, jobba och verka i Håbo kommun, säger
Mats Norrbrand, vd för Håbohus.
Håbohus har gjort det möjligt för ungdomar som
fyllt 18 och som bott i kommunen minst två år, att få
en hyresrätt utan flera års väntetid.
– När man fyllt 18 år kan man ansöka om vad
vi kallar extra kötid. Ansöker man vid 18 års ålder
så kan man få upp till fem års extra kötid, vilket är
snitt-tiden för Håbohus hyresrätter i kommunen. Om
man beviljas extra kötid när man är 18 år och har
tillräcklig inkomst så är chanserna stora att ganska
snabbt få en lägenhet, förklarar Mats.
Fick hoppa fram fyra år
En av flera ungdomar som redan fått uppleva fördelarna med extra kötid är Joakim Wernblom, 18 år.
Han har arbetat i två års tid och var inställd på

att få vänta flera år innan han skulle kunna få något
eget.
– Farmor gick med mig till Håbohus och ställde
mig i kö. Inte långt därefter fick jag ett meddelande
om att jag fick ”hoppa fram” fyra år i kötid, säger
Joakim.
Han blev chockad men glad över beskedet och
blev snart kallad till en visning av en tvåa i Gamla
Bålsta.
– Jag gick på visningen och fick sedan veta att
jag fått den. Det känns helt fantastiskt! Jag är nog
en av de första av mina polare som fått lägenhet så
här pass tidigt. De flesta fick det när de var runt 22
eller 23 år. Det känns skönt med lite flyt i livet, säger
han.
Påverkar många
Joakim flyttar in i början av oktober och känner att
han nu äntligen får chansen att bli vuxen på riktigt.

Extra kötid. Tack vare Håbohus erbjudande till ungdomar om
extra kötid så har Joakim Wernblom, 18 år, fått sin första hyreslägenhet utan att behöva köa i flera år.

– Nu ska jag klara mig
själv med räkningar, mat
och städning. Det känns lite
läskigt men skönt ändå att få
börja vuxenlivet.
Det Håbohus vill med att
ge ungdomar extra kötid, är
just att ge dem möjligheten
att få ta klivet fullt ut i vux- Mats Norrbrand
enlivet.
– Ungdomar är en utsatt grupp och vi vill ge dem
samma möjlighet som äldre har att kunna flytta till
en hyreslägenhet. Vidare vill vi inte heller att de ska
tvingas flytta till annan ort bara för att de inte kan
få tag på ett hyresboende här i kommunen, säger
Mats.
– Det känns riktigt bra och jag är stolt att Håbohus kan vara med och erbjuda detta. Det är något
som påverkar många, säger Mats.

För mer information om extra kötid se www.habohus.se och läs mer om Håbohus uthyrningspolicy.
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PERSONLIG SERVICE. Jans Reklam är ett litet men personligt
företag ägs och drivs av Jennie (bilden) och Fredrik Forsberg. Därför kan de följa kunden hela vägen från första
FOTO: LISELOTTE WALLEBRING
mötet till färdig produkt.

Fortsatt framåt efter 46 år
Jans Reklam i Enköping är ett familjeföretag som är verksamt lokalt och i mellersta Sverige sedan 46 år tillbaka.
”Med modern digital teknik har vi de senaste åren utvecklat företaget ytterligare” säger Jennie Forsberg, delägare
av Jans Reklam.

F

öretaget ägs och drivs idag av Jennie
och Fredrik Forsberg. Fredriks pappa
Jan grundade företaget år 1971.
– Jans Reklam är ett inarbetat
namn i Enköping och vi har kvar
delar av kundkretsen från Jans tid,
säger Jennie.
De gör det mesta inom reklam och sponsring.
De senaste åren har företaget gjort stora förändringar och jag är stolt att säga att vi idag är ett
modernt företag med massor av lång och gedigen
erfarenhet och kompetens i företaget, säger Jennie.

oss. Många är nog inte medvetna om den stora
förändring och utveckling vi genomgått senaste
tiden.
Jennie berättar att företaget bytt bank, bildat
aktiebolag, renoverat samt uppdaterat del av maskineriet och samtidigt haft väldigt mycket att
göra.
– Vi rensade ut en del efter Fredriks far och
farfar och det är så häftigt och imponerande att
se allt som gjordes för hand. I dag har vi nya högteknologiska maskiner som hjälper oss och som
har breddat vårt utbud av tjänster, säger hon.

Renoverat och moderniserat

Kom från JC

Jans Reklam tillverkar bland annat bildekor, dekaler, skyltar, banderoller, mässprodukter, profiloch arbetskläder och tapeter.
De gör allt själv förutom pappertryckprodukter så som visitkort och affischer.
– Vi är dåliga på att synas och marknadsföra

Jennies man Fredrik började tidigt arbeta inom
pappas företag, då tillsammans med sin mamma,
sin bror och sin moster.
Jennie kom in i bilden år 2008 då hon och
Fredrik träffades.
– Jag jobbade en kort tid på JC i Enköping men

Jans Reklam..
...är ett familjeföretag
som bildades redan
1971..
..startades av Jan Forsberg.
...drivs av sonen Fredrik och hans hustru
Jennie
...ligger på Myrangatan
i Enköping.

började snart inom företaget och startade Forsbergs Bildekor – en del som enbart riktade sig mot
Stockholm.
Sida vid sida

Jennie åkte till Stockholm flera dagar i veckan och
textade bilar. Hon utvecklade ett fint kundnät som
delvis finns kvar idag.
För två år sedan köptes Fredriks bror ut ur företaget och all verksamhet gick då in under Jans
Reklam.
– Jag har snart varit här i nio år och trots att
jag har lärt mig massor så kan jag fortfarande bara
en bråkdel av vad Fredrik kan, säger Jennie.
Men tillsammans är Jennie och Fredrik starka
och driver företaget stadigt framåt.
– Vi jobbar sida vid sida och älskar verkligen
det vi gör, säger hon.


Liselotte Wallebring

Tog steget efter 25 år – startade eget
Resan startade i början på 90-talet och nu 25 år senare har Minna
Ålander och Kristina Kröjs tagit
steget fullt ut och öppnat egen
salong.

EGET. Minna Ålanderoch Kristina Kröjs
öppnade egen salong i april. 
 FOTO: KENT LUNDQVIST

– Vi har jobbat ihop i 25 år som frisörer
och då hyrt stol i Kungsängen på en annan salong, men nu den första april
2017 startade vi i egen salong som Tibblefrisörerna med hundra procent eget
ansvar och det känns jättebra, säger
Minna.
En liten knuff

Det har dock inte varit någon dans på
rosor på vägen för tjejerna som mer el-

ler mindre var tvungna att hitta något
annat.
– Ja, det har under en längre tid varit
känt för oss att de lokaler vi jobbat i
tidigare skulle stänga. Det var dock inte
klart när så det var tvunget, men också
skönt, att vi fick en liten knuff på vägen,
berättar Kristina.
En slump

Lokalen hittades och sedan gick det
fort.
– Det var en slump att vi hittade lokalen, det var en tjej som skulle flytta
utomlands så vi skrev och gjorde klart
på ett par dagar för att hinna med innan hon skulle iväg.

Minna och Kristina satte igång i januari med att renovera och färdigställa
lokalen tillsammans med sina familjer.
– Samtidigt jobbade vi hundra procent på det gamla stället, berättar Minna.
Efter invigningen den första april har
det rullat på och det har gått över förväntan.
– Det har varit riktigt bra och alla
våra gamla kunder har hittat hit och vi
har fått enormt många nya, mer än vad
i kunde drömma om och det är kul,
men det har varit mycket jobb och vi
har knappt haft någon semester i sommar, berättar Kristina.


Anders Löfgren
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Service är
nyckelordet
Sedan 32 år driver Andreas Lahdosson Paus Skomakeri & Nyckelservice i Enköping.
– Jag tycker mycket om mitt
jobb och inte minst mina kunder. Jag kör på så länge jag
orkar sen får vi se om någon av
mina söner vill följa sin pappa i
fotspåren, säger han.

”MINA KUNDER
BETYDER MYCKET
FÖR MIG OCH MITT
JOBB ÄR ATT
UNDERLÄTTA FÖR
DEM I VARDAGEN.”

För Enköpingsborna är Andreas ett
välbekant ansikte efter hans många
år som skomakare i stadens centrum.
– Paushuset har ju tyvärr blivit
mindre besökt sedan Åhléns stängde,
men jag har mina stamkunder, säger
han.
Paus Skomakeri & Nyckelservice
gör skoreparationer, nyckelservice
och försäljning av bland annat väskor, plånböcker, handskar, klockor,
batterier och paraplyn.
– Jag månar verkligen om mina
kunder och eftersom jag är skräddare i grunden erbjuder jag även en
del sådana tjänster och jag kan hjälpa
till med kemtvätt av kläder, säger Andreas.
Service är nyckelordet för Andreas
och han gör det han kan för att erbjuda sina kunder bästa möjliga service.
– Mina kunder betyder mycket för

mig och mitt jobb är att underlätta
för dem i vardagen. Behöver någon
hjälp med gravering så har jag en av
mina söner som hjälper mig med
det.
Från skräddare till skomakare

Andreas arbetar sex dagar i veckan.
Ibland hjälper hans barn ibland till.
– Jag måste kunna ha öppet varje
dag, så det är tur jag har mina söner,
säger han.
Andreas kom till Sverige som religiös flykting från Turkiet. Han arbetade som skräddare på Hettemarkshuset i Enköping innan han
blev lärling hos en skomakare. 1985
tog Andreas över skomakeriet.
– Jag har jobbat hårt i många år
och börjar smått planera för att
lämna över, kanske någon av mina
söner vill ta över efter mig.

Liselotte Wallebring

VÄRNAR OM KUNDERNA. Andreas Lahdosson har drivit Paus Skomakeri & Nyckelservice i Enköping i över 30 år. 


FOTO: LISELOTTE WALLEBRING
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STARTA
EGET – MED
ANDRA

Att starta eget är för många ett drömyrke. Men det kan
vara ett stort steg mycket att sätta sig in i. Jenny Lindberg på Håbo Marknads AB ger hjälp på vägen.

N

äringslivsservicen i Håbo
kommun sköts av det
kommunala bolaget Håbo
Marknads AB.
Det arbetar för att det
ska vara enkelt att starta
och driva företag i Håbo kommun. Samtidigt arbetar Håbo Marknads AB för en
ökad tillväxt inom näringsliv, turism och
handel.
Företaget har en politiskt tillsatt styrelse
och ägs till 100 procent av Håbo kommun.
Här arbetar Lars-Erik Sandhgren, vd,
Jenny Lindberg, projektledare besöksnäring
och information och Lena-Eklund-Gabrielsson, projektledare administration.
Jenny Lindberg guidar gärna den som
vill starta eget i Håbo.
Det viktigaste innan man startar ett företag är att ha en genomtänkt och nerskriven affärsplan, anser hon.
– Man ska ha tänkt igenom allt från pro-

dukt, kund och marknadsföring till budget,
prissättning och konkurrens. Där kan man
alltid få hjälp av oss eller annan offentlig
aktör som Nyföretagarcentrum eller ALMI
att diskutera sin affärsplan.
Hur går det till när man startar eget?
– När man har registrerat F-skatt hos
Skatteverket kan man i princip börja jobba
som företagare. Men då är det viktigt att
man har en affärsplan som visar vad och
hur man ska göra.
På Håbo Marknads AB jobbar Lars-Erik
Sandhgren, som är VD, Lena Eklund-Gabrielsson och Jenny Lindberg.
Vad kan man få för hjälp av er på Håbo
Marknads AB?
– Vi har kunskap om företagandets villkor och olika vägar att komma vidare. Det
kan handla om både den som ska starta
upp en ny verksamhet eller den som vill
växla upp och kanske måste gå från femton
anställda till femtio, säger Jenny Lindberg.

BE OM HJÄLP. Bokföringen kan verka komplicerad även för ett
FOTO: MOSTPHOTOS
litet företag. Tag gärna hjälp. 

Vad tycker du är roligast i ert yrke?
– Vi tycker alla tre att det är roligt att
träffa människor som brinner för sitt företagande. Och att få följa entreprenörer som
utvecklas, både hur företaget och de själva
växer.
Och vad är mest utmanande?
– Det finns en del krångliga lagstiftningar som entreprenörerna kan ha svårt för,
men det är också en utmaning att få företagare och de offentliga aktörerna att förstå
varandras situationer.
Hur vet man att man själv är redo - och
vågar ta steget?
– Det måste man känna efter själv – och
gärna prata igenom sitt val med en erfaren
rådgivare från ALMI eller Nyföretagarcentrum.
Vad bör man ha med i sin affärsplan?
– I affärsplanen ska allt som rör verksamheten ingå: Affärsidé, kunder, målgrupp, konkurrenter, budget, marknadsfö-

HÄR FINNS HJÄLPEN.


ring, prissättning, kort- och långsiktiga
mål. Det är bra att ta en titt på sajten www.
verksamt.se, där finns samlad service och
information från flera myndigheter, där
man kan få svar på många frågor.
Om det är stora investeringar för att dra
igång sin verksamhet, hur kan man tänka
och agera innan man tar ett stort lån eller
lägger ut mycket pengar på sin idé?
– Det är alltid en god idé att rådfråga
någon man litar på, det kan vara en mentor,
sin bank, ALMI eller någon av de andra
företagsstödjande offentliga aktörerna.
Ta hjälp av experter

Det är mycket ekonomiskt att sätta sig in i
– vad gör man om man får ont i magen av
ord som moms, deklaration, fakturor och
avdragsdjungel? Läsa på och sätta sig in i
ekonomivärlden, leja bort, använda företag
såsom frilans finans?
Vilka råd skulle ni ge?
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TRÄFFAR. Nätverksträffar ordnas i Håbo där
företagare möts och utbyter tankar och
idéer. Ett bra forum för nya företagare. 
FOTO: HÅBO MARKNAD


Håbo Marknads AB har lokaler på Sköldvägen i Bålsta. 
FOTO: HÅBO MARKNADS AB

”DET ÄR VIKTIGT
ATT HITTA RÄTT
KANALER FÖR SIN
MARKNADSFÖRING.”

Jenny Lindberg,
projektledare på Håbo Marknads AB

HJÄLPER FÖRETAGARE. Personalen på Håbo Marknads AB, från vänster: Lena EklundFOTO: HÅBO MARKNADS AB
Gabrielsson, Lars-Erik Sandhgren och Jenny Lindberg. 

– Bokföringen kan verka komplicerad
även för ett litet företag. En bra idé kan
vara att prata igenom företagets bokföring
och ekonomiska rutiner med en bokföringskonsult som har erfarenhet och kunskap. Då kan man få hjälp med att bena ut
vad man kan göra själv och vad man behöver hjälp med.
Vad bör man tänka på i marknadsföringen av företaget?
– Det är viktigt att hitta rätt kanaler för
sin marknadsföring. Hur du jobbar med
marknadsföringen av din produkt handlar
om vem du vänder dig till: målgruppens
ålder, geografisk utbredning, kön, social
tillhörighet och så vidare, säger Jenny Lindberg, och tillägger:
– Här kanske man kan fundera på om
man kan ta hjälp av en professionell marknadsförare.
Något annat ni vill tillägga?
– Som nystartad företagare kan man

känna sig ganska ensam så jag vill uppmuntra till att gå med i ett nätverk för företagare som till exempel en lokal företagarförening eller delta i de nätverksträffar
som både vi och andra aktörer i näringslivet arrangerar.
Nätverk är viktiga

Många gånger är det den personliga kontakten som leder till uppdrag. Det är också
bra att ha ett nätverk för att kunna fråga
om råd och bolla idéer.
– Genom att vara ute och träffa andra
företagare kanske man kan hitta en erfaren
entreprenör som kan fungera som mentor,
något som brukar ge stort utbyte för både
mentor och adept.
Den som planerar att starta företag i
Håbo kan också kontakta någon av de tre
på HBåbo Marknads AB för mer information. Där finns:
Lars-Erik Sandhgren, som tillträdde

som vd i februari i år. Han kommer senast
från Katrineholms kommun där han arbetade som samhällsutvecklingschef med
särskilt ansvar för näringslivet i fyra år.
Han har tidigare arbetat med liknande ansvar i Härjedalens kommun.
Jenny Lindberg, som har arbetat i
HMAB sedan 2012 och har ansvar för frågor rörande besöksnäring och information.
2008 startade hon företag inom text och
design och hade själv kontakt med HMAB
för rådgivning innan uppstart.
Lena Eklund-Gabrielsson, som har arbetat i HMAB sedan bolaget startades för
tio år sedan. Hon är också något så ovanligt
som en infödd Håbobo, redan mor- och
farföräldrarna bodde i Övergrans socken.
Lena har arbetat på många olika avdelningar inom Håbo kommun, och i HMAB
jobbar hon framför allt med ekonomi och
markfrågor.
Elina Sundström
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Spelaren som
blev skadefixare
Som ishockeyspelare hade Kristoffer Hellgren problem med ryggen.
När ha lade skridskorna på hyllan var det för att bli naprapat.
Kristoffer Hellgren var en lovande
back och spelade hockey i Bålsta
HC, men valde att lägga av och
satsa på en yrkeskarriär.
Att det kopplas specifika resurser
runt föreningar och lag är idag allt
mer vanligt. Det handlar om att
jobba både med förberedande träning och efterarbete för att förebygga skador, men även skadehantering och rehab träning efter skada.
Fått behandlingar

”ERFARENHETERNA
AV DE SKADOR JAG
SJÄLV DRAGIT PÅ MIG
TYCKER JAG HJÄLPER
MIG I ARBETET MED
ATT FÖREBYGGA OCH
FÖRHINDRA SKADOR
HOS DE SPELARE JAG
ÄR ANSVARIG FÖR.”

Kristoffer Hellgren från Bålsta är en
som valt den yrkeskarriären.
Han driver idag sin egen praktik,
Hellgren Naprapati, och han säger
så här om varför han valt det spåret:
– Sedan unga tonåren har jag
kontinuerligt fått behandlingar för
min egen rygg, då jag under en
match blev tacklad bakifrån. Där
någonstans väcktes intresset för hur
kroppen fungerar och vad man
egentligen kan åstadkomma med
manuell terapi.
Han hittade en massörutbildning

på en termin och det gav ytterligare
fart åt intresset.
– Efter det ville lära mig mer, säger han.
På v ilket sätt kommer din
idrottsbakgrund till pass?
– Framför allt tycker jag att det
har gett mig en inblick i vad det är
som händer med aktiva idrottare
och deras kroppar. Erfarenheterna av
de skador jag själv dragit på mig
tycker jag hjälper mig i arbetet med
att förebygga och förhindra skador
hos de spelare jag är ansvarig för.
Hur vanligt är det att föreningar
knyter upp tjänster som dina?
– Det blir vanligare och vanligare.
Kunskapen om vad en naprapat står
för och vad vi gör ökar hela tiden,
säger han och tillägger:
– Min känsla är att de flesta föreningar lägger mer och mer resurser
på just den förebyggande delen i
träningen samt behandlingsdelen
när skadan är framme.


Anders Löfgren

FIXAR. Kristoffer
Hellgren tar hand
om skador.
 FOTO: KENT LUNDQVIST

Utökad service
Ring 0771- 416 416

MINIMÄSSA

STARTA EGET

Prata med en arbetsförmedlare
vardagar 8-20 och helger 9-16.

Arbetssökande

Kommunhuset Enköping
17 oktober kl. 17-19. Fritt inträde.

INFOTRÄFF OM
FOTRÄFF
OM
FÖRETAGARSKOLAN
RETAGARSKOLAN

STARTA EGET

Arbetsgivare

Hitta nya medarbetare via
Sök kandidater på
arbetsformedlingen.se/
arbetsgivare

STARTA EGET
Kommunhuset Enköping
INFOTRÄFF
OM
18
oktober kl.
18.30-20

FÖRETAGARSKOLAN
Infoträffen
är8
förmars
att samla
till
öping • Onsdag
• inKldeltagare
18:30–20:00

STARTA EGET

företagarskolan som är kostnadsfri.

ch NyföretagarCentrum
i Enköping informerar om och tar intresseAnmälan görs på Almi.se/uppsala
ningar till den
kostnadsfria
Företagarskolan Starta Eget under våren!
Enköping • Onsdag 8 mars • Kl 18:30–20:00

Almi och NyföretagarCentrum i Enköping informerar om och tar intressemälan och plats
se almi.se/uppsala. Sista anmälniningsdag 7/3.
anmälningar till den kostnadsfria Företagarskolan Starta Eget under våren!

För anmälan och plats se almi.se/uppsala. Sista anmälniningsdag 7/3.
mmen till Almi
– din partner på Tillväxtresan
Välkommen till Almi – din partner på Tillväxtresan

almi.se/uppsala

almi.se/uppsala

Prova våra digitala tjänster
på arbetsformedlingen.se
sök jobb, skriv in dig,
få tips m.m.

Bli hittad!
Registrera profil

Skapa en profil på
arbetsformedlingen.se
bli synlig för arbetsgivare som
söker medarbetare.

Arbetsgivarservice
010-487 6399
för tips & hjälp

Lokala aktiviteter

arbetsformedlingen.se/enkoping
Jobbchansen, mässor,
rekryteringsträffar m.m.
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BOWLING

Ring för bokning!

Varmt välkomna!
önskar
Daniel & Theresa med personal

Paket

pris

495:Per pers.

GOLF RESTAURANGEN i Enköping
Åkersberg | 749 46 Enköping | 0171-921 51 | 070-770 83 18
restaurang.golfen@gmail.com

RING & BOKA FESTEN, VI FIXAR RESTEN!
Kom och Bowla i en mysig miljö, samt avnjut ett
traditionellt julbord fyllt med julens delikatesser.

Helenas Kök

Foodtruck • Dagkonferens • Festvåning • Drive Thru • Catering

Ingår 1 timme bowling
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BARNKALAS
MAT & BOWLING
FÖRETAGSEVENT
AFTER WORK

Dagkonferens

Julbord

Foodtruck
till ert event

After Work

Nyårsplaner? Prata med oss så ordnar vi!

AFTER WORK PÅ HELENAS KÖK
6/10 Våfflor & champagne
20/10 Ost & vin
3/11 Tapas & cava
Håkan Mattsson spelar akustiskt.
Boka din plats på tel 0171-358 50. Välkommen!

Design Retro Print



Hammarvägen 61
177 35 Järfälla
Tel: 08 - 584 108 00
www.bowlingbull.se
info@bowlingbull.se

restaurang golfen
@restauranggolfen

helenas
foodtruck
Vagnsgatan 2, Enköping • Tel. 0171-358 50
www.helenaskok.nu
För att veta var vi står och om du vill hålla dig uppdaterad följ oss på
#helenaskokochfoodtruck och på Helenas Kök & Catering

tor

Jultallrik fr. 245:- inkl. småvarmt
Julbord lunch fr. 295:Julbord kväll mån-tors fr. 495:Julbord kväll fre-sön fr. 595:-

at
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Tandläkaren ser sjukdomen
Osteoporos är en ”tyst” folksjukdom.
Den kan upptäckas hos – ja,
faktiskt – tandläkaren.

röntgen vara en åtgärd hos tandläkaren?
Ja, faktiskt.
Vad har benskörhet med tänder
att göra?
– Det ställer i regel inte till det så
länge tandhälsan är god, men om
man drabbas av benskörhet och
tvingas medicinera för detta som
ger biverkningar, bör man vara försiktig med ingrepp i käkarna. Och
man ska alltid tala med sin tandläkare, menar Ulrika Jonsson.

SUPERB SPORTLINE.
BUSINESS EDITION.

Forskning visar att tandvården har
goda förutsättningar att upptäcka
tecken på benskörhet och därmed
förhindra osteoporos. Men det behövs kunskap och bättre möjligheter att remittera patienter som ligger
i farozonen.
Tandläkare Ulrika Jonsson berättar:
Sportline utstrålar
sportighet både
invändigt och utvändigt.
insatser
– ViSUPERB
blev uppmärksammade
på Förebyggande
Den
stora
och
viktigaste
möjligheten
att
upptäcka
benskörMöjligheten att välja TSI 280 hk och fyrhjulsdrifthälsoeffekgör den ännu mer åtråvärd.
het under tandvårdens årliga riks- ten är att tandläkarna, som träffar
många
människor på regelbunden
Boka
Välkommen.
stämma
2015.provkörning redan idag.
Hon deltog på en föreläsning om basis, kan uppmärksamma och påbenskörhet, fick mer information verka människor att göra de livsom hur de på mottagningen kunde stilsförändringar som behövs och/
eller söka hjälp inom sjukvården - i
göra.
– Det är ett väldigt enkelt och tid!
– Inom tandvården har förebygicke tidskrävande sätt och till en
rimlig kostnad. Eftersom vi är måna gande insatser varit självklart länge.
om hela hälsan hos våra patienter så Den här tjänsten är inget vi tjänar
ser vi detta som en självklarhet att några pengar på utan mer ser som
erbjuda, säger Ulrika Jonsson, som ett mervärde och ett bidrag till folkhälsan, berättar hon.
är tandläkare i Enköping.
Ett problem är att tandvården
Benskörhet och tänder
inte får ersättning från tandvårdsBenskörhet, osteoporos, är en folk- stödet för att utföra dessa röntgensjukdom som många gånger inte undersökningar, men det ser man i
upptäcks förrän man haft en eller branschen inte som något stort protvå skelettfrakturer och då är det lite blem då en studie visar att patienför sent.
terna var villiga att betala 300 till
För många drabbade människor 400 kronor för att få undersökningkan det också betyda en försämrad en gjord inom tandvården.
livskvalité.

Kan benskörhetstest med digital

Anders Löfgren

UPPTÄCKER. Tandhygienist Christina Bjelkne-Persson och tandläkaren Ulrika Jonsson upptäcker benFOTO: KENT LUNDQVIST
skörhet.

FRIHET ATT VÄLJA.
När önskan att dra iväg tar över får inget stoppa dig. Allra minst bilen.
Både OCTAVIA och FABIA är utrustade för att klara såväl vardagens som
MÖLLER
BIL BIL
ERBJUDER
de lediga stundernas krav påMÖLLER
säkerhet
och komfort.
JustERBJUDER
nu har vi riktigt
bra erbjudanden som ökar valfriheten. Provkör dem idag.
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Variant
Variant
TDI 140
TDI 140
Masters
Masters
inkl. Dragpaket
inkl. Dragpaket

NuNu
249.900
249.900
kr kr
Konsumentleasing
Konsumentleasing
3.470 3.470
kr/mån**
kr/mån**
0 kr kontant.
0 kr kontant.

Ord. Ord.
pris 308.800
pris 308.800
kr kr
Masterspaketet
Masterspaketet
innehåller
innehåller
bl a: bl a:

2-zons 2-zons
Klimatanläggning
Klimatanläggning
– Läderratt
– Läderratt
med med

ŠKODA
SUPERB
COMBI
Business Edition TDI 190hk DSG 4x4
multifunktion
multifunktion
– Regnsensor
– Regnsensor
– Aut avbländbar
– AutSportline
avbländbar
backspegel
backspegel
– Alufälg
– Alufälg
16” – Komfortstolar
16” – Komfortstolar
med med
fr.elektriskt
329elektriskt
900
kr
( Ord.
pris 386
700
kr )
justering
justering
av ryggstödslutning
av ryggstödslutning
och svankoch
svankstöd – Trötthetsvarnare
stöd – Trötthetsvarnare
– Telefonförberedelse
– Telefonförberedelse
mm. mm.
Masterspaketet
Masterspaketet
kostar 19.900
kostar kr
19.900
och ingår
kr ochi bilens
ingår i bilens
pris (Värde
pris (Värde
27.000 kr)
27.000 kr)

Sportstolar Alcantara/Läder Ljudsystem Canton Elektrisk baklucka
Virtual pedal Lane assist Smart light assist Blind spot detect
Dragpaket:
Dragpaket:
DRAG-/
Kupévärmare
med
fjärrkontroll
Bi-Xenonstrålkastare
med AFSFR.
El.
utfällbar
El. utfällbar
dragkrok
dragkrok
- Backkamera
- Backkamera
- Radio-RCD
Radio
510
RCD
med
510
CD
med CD
VÄRMAREPAKET
KR
FR.
KR
växlareväxlare
och pekskärm
och pekskärm
- Lastrumsmatta
- Lastrumsmatta
- Lastrumsväska.
- Lastrumsväska.
Drag- DragFÖR
4 900
KR
PRIVATLEASING
/ MÅN
PRIVATLEASING / MÅN
Sportchassi
19”
lättmetallhjul
paketet
paketet
kostar 10.900
kostar
kr
10.900
och
kr
ingår
och
i bilens
ingår
ipris
bilens
(värde
prisVega
15.700
(värde kr).
15.700 kr).
ŠKODA
APPLE

1 795

2 595

INKL. SERVICEAVTAL*

ORD. PRIS 17 800 KR

CONNECT CARPLAY

**Konsumentleasing:
**Konsumentleasing:
36 mån,fr.
36
max
mån,
4500
max
mil,
4500
0 kr/
mil,
kontantinsats.
0 kr kontantinsats.
Förmånsvärde
2133
kr
mån
Leasing
fr. 1860 kr / mån
Gäller privatperson.
Gäller privatperson.
Vinterhjul,
Vinterhjul,
service, skatt,
service,
försäkring
skatt, försäkring
och drivmedel
och drivmedel
ingår ej. ingår ej.

ŠKODA
OCTAVIA
COMBI
TSI
115
fr. 194 900 kr (Ord. pris 204 100 kr)
Kan ej kombineras
Kan
ej kombineras
med andra
medavtal
andra
och
avtal
rabatter.
och hk
rabatter.

INKL. SERVICEAVTAL*

INKLUSIVE
VINTERHJUL!
FR.
KR

100

VÄRDE CA
9 000 KR**
SERVICEAVTAL

APPLE
CARPLAY

PER MÅNAD*

3 ÅR

ŠKODANYBILSGARANTI
APPLE
CONNECT CARPLAY

MAX 10 000 MIL

ŠKODA FABIA Style TSI 95 hk fr. 136 900 kr (Ord. pris 153 200 kr)

Bränsleförbrukning
blandadkörning5,1l/100Media
km,CO2135
g/km.Miljöklass
EU6.6
ŠKODA
rörlig
ränta
baseradpåVWFSbasränta
(apr2017).
Uppläggningsochadministrationsavgift
tillkommer.Förmånsvärde
Lägg till Komfortpaket
Connect
för
900Leasing
kr 36mån(exklmoms),30%särskildleasingavgift,50%restvärde,
Lägg
till
Komfortpaket
Media
Connect
för
6 900 kr
netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuellaSnål
ändringar
och avvikelser.
Erbjudandet
gäller t.o.m.
kan
ej kombineras
med
andra
rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *ŠKODA Servicedieselmotor.
Snål
dieselmotor.
Högsta
Högsta
säkerhet
säkerhet
–2017-08-31
5 stjärnor
– 5och
stjärnor
i Euro
iNCAP
Euro NCAP
krocktest
krocktest
avtal 100 kr/mån, 36 mån eller 4 500 mil.
Bränsleförbrukning blandad körning 4,4–4,8l/100 km, CO 101–109g/km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36
2

mån eller 3000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta sep 2017. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Vinterhjulserbjudandet gäller t.o.m. 2017-11-30. Bilerbjudandet gäller t.o.m. 2018-01-31 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för
*Förmånsvärde
*Förmånsvärde
netto vid netto
50% marginalskatt.
vid 50% marginalskatt.
Bränsleförbrukning
Bränsleförbrukning
blandad körning:
blandad Passat
körning:
Variant
PassatTDI
Variant
140 4,6
TDI
l/100
140 km,
4,6 l/100
CO2-utsläpp
km, CO2-utsläpp
119 g/km.119 g/km.
eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden kan
vara extrautrustade.

Bilen på bilden
Bilen på
kan
bilden
vara extrautrustad.
kan vara extrautrustad.
Erbjudandet
Erbjudandet
kan ej kombineras
kan ej kombineras
med andra
med
rabatter
andraoch
rabatter
avtal.och avtal.

Klövtorpsvägen
2, Bro
Mästergatan
1,68,
Enköping
Ringvägen
Ringvägen
68, Köping.
Köping.
Tel. 0221-272
Tel. 0221-272
00
00
Tel. 08-584 808 30
Tel.
0171-855
00 lör 11-15
Mån-fre
Mån-fre
9-18, lör9-18,
11-15
mollerbil.se
mollerbil.se
• m.mollerbil.se
• m.mollerbil.se
www.mollerbil.se

Mån-fre 9 – 18
lördag 10 – 14

facebook.com/mollerbilenkopingbro
Julia Holmkvist
Julia Holmkvist
Johan Larsson
Johan Larsson
0221-272
0221-272
07
07
0221-272
0221-272
17
17
@mollerbilenkoping

ANLITA ER LOKALA

FLYTTFIRMA!
Bohags-, kontorsflytt,
städtjänst och
magasinering
Vi kommer till dig på utsatt tid. Våra offerter ger
dig alltid en klar överblick
över vad det kostar. Här
finns inga dolda avgifter
eller andra konstigheter.
Vi tar med oss allt som
behövs för flytten, t.ex.
kartonger så att du slipper tänka på det.
Hos vår erfarna kundtjänst får du svar på
alla dina frågor, vare sig det gäller flytt av
dina egna tillhörigheter eller företagets.
Vi erbjuder även magasinering t.ex om
du skall ha en visning.

Tack vare vår långa erfarenhet och utbildade personal klarar vi att hantera alla
sorters flyttuppdrag.

NYHET!
Nu gäller även
RUT-avdrag för flytt.

En flyttfirma du kan lita på!
Vi är godkända transportörer
och medlemmar i Almega
Flyttjänsteföretagen.

Tel 08-25 55 00

www.flytt.se
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BESTÄMMER. Patric Wester är VD på Bro Hof.


FOTO: KENT LUNDQVIST

Bro Hof – inte bara golf
I Bro finns en av Sveriges mest hyllades
golfbanor. Men där idkas mer än bara golf.
”Vi tar emot 90 event om året”, säger VD
Patric Wester.
Bro Hof är en anläggning som säljer
upplevelser med golf i grunden.
– Till detta kopplar vi på en anläggning med en restaurang som är en
Sveriges bästa där våra gäster kan äta
modern husmanskost, a la carte och få
förstklassig service i fantastisk slottsmiljö varje dag, säger VD Patric Wester.
Restaurangchefen Magnus Eriksson
vill att restaurangen skall hålla en nivå
som går hand i hand med den i övrigt
höga standarden på anläggningen.
– Att ha så hög standard är en utmaning såklart, men jag vill påstå att vi
hör till de allra bästa och erbjuder våra
gäster en mycket bra produkt med hög
kvalité på råvarorna och vi gör allt på
plats, säger Magnus Eriksson.
Företag, inte förening

Till skillnad mot många andra golfbanor/anläggningar är Bro Hof ingen
förening.
– Nej det är det som skiljer oss från
många andra vad det gäller golfen, vi
är säljer golf och event och har ingen
förening med juniorer och så vidare,
Patric Wester.
Att Bro Hof är en anläggning i
världsklass bekräftas av atmosfären
och miljön.
– Vi är stolta över vad vi dagligen
levererar här och att vi har två banor i
världsklass och tillhörande faciliteter
av samma klass bekräftas på många
sätt, säger Wester.
Spelare av världsklass kommer ofta

till Bro Hof för att träna och spela.
– Vi har internationella gäster som
återkommer för att de tycker vi håller
världsklass, säger Bro Hof-VD:n.
År 2004 ändrades namnet från Bro
Gård till Bro Hof Slott för att bedriva
golfanläggning samt hotell- och konferensverksamhet. 2006 öppnade Stadium Course och 2009 öppnade Castle Course.
The Stadium Course är en ”lakesidebana” och en spelupplevelse för alla
kategorier golfare, beroende på hur
man väljer att spela. Från gul och röd
tee är banan härlig och trevlig, från vit
tee svår och utmanande från svart får
proffsen en stor utmaning.
Antal hål: 18, längd 5 985, par 72,
design Robert Trent Jones Jr.
The Castle Course är som The Stadium Course ritad av Robert Trent
Jones Jr men har en helt annan design.
Banan är byggd med samma höga kvalitet och grässorter. Till skillnad från
The Stadium Course har banan så
kallade ”playable wasteareas” och kantas av det vackra höga gräset (Aurora
Gold).
Antal hål: 18, längd 5 647m (gul
tee), par 72.
Positiv utveckling

Bro Hof Slott ser en positiv utveckling
och är fullbokat år efter år med event
av olika slag. Det finns ett flertal olika
festvåningar till förfogande från 10
upp till 90 personer.

– Ja vi tar emot 90 event om året
med allt från företagsgolf till bröllop
och dagskonferenser. Vi ser en positiv
utveckling och ligger på en tillväxt
motsvarande 10-20 procent.
Till detta så finns det även en golf
en Academy som drivs av bland annat
årets tränare 2017, Viktor Gustavsson,
som har många av världseliten i sitt
stall.
Lång historia

Brogårds historia sträcker sig tillbaka
till medeltiden då egendomen fungerade som kungsgård, det vill säga ett
gods ägt av kungen eller statsmakten.
Gården har senare ägts och drivits
av släkter som Rålamb, Funck, Ribbing, Cederhielm, Sparre och Reuterskiöld.
1810 övertog den grevliga släkten
Sparre som ägare. Louise Lejondal och
sonen Johan Bro Gård drev sedan gården och Johan Sparre blev Brogårds
siste ägare ur denna släkt.
1888 uppfördes det nuvarande slottet och fick ett tidstypiskt utseende i
barockstil med inslag av empir.
1938 ärvde Ebba Reuterskiöld, född
von Rosen, Brogård. Trettio år senare
sålde hon Brogård till KF som i sin tur
arrenderade ut egendomen till nästa
generation Reuterskiöld.
2002 såldes gården till Björn Örås
som två år senare ändrade namnet från
Bro Gård till Bro Hof Slott för att bedriva golfanläggning samt hotell- och
konferensverksamhet.
2006 öppnade Stadium Course och
2009 öppnade Castle Course.
Åren 2010-2013 och 2016 spelades
Europatourtävlingen Scandinavian
Masters på Bro Hof.

Anders Löfgren

”ATT HA SÅ HÖG
STANDARD ÄR EN
UTMANING
SÅKLART, MEN
JAG VILL PÅSTÅ
ATT VI HÖR TILL
DE ALLRA BÄSTA .”

Restaurangchefen Magnus Eriksson ser till
att restaurangen håll en hög nivå. 
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HANDELSHUS MED MÅNGA
INTRESSANTA FÖRETAG!

ÅF söker tekniska
konsulter till vårt
kontor i Enköping

KONTORSHOTELL

Rum från 9-20 m2
Konferensrum, toalett,
kök och p-plats.

Några lediga rum kvar!

ÖVERNATTNINGSLÄGENHET
Möblerad 28 m2

Välkommen att höra av dig till:
Jan-Olov Ohlsson, 010-505 40 42
jan-olov.ohlsson@afconsult.com

BUTIKSLOKALER 80-500 M2 LEDIGT!

Håtunavägen 8, Bålsta • 070-491 28 94

Läs mer om våra
lediga tjänster på
afconsult.com/jobb

Har du bokat din plats?
Årets sista nummer av Näringsliv E18
utkommer vecka 47.
Här når din annons ut i en total upplaga på 51 750 ex och direktadresseras
till samtliga företag i Enköping, Bålsta, Bro samt Kungsängen.
Har du inte bokat din annonsplats? Gör det nu.

UTGIVNINGSDAG: 25/11
BOKNINGS - OCH MANUSSTOPP: FREDAG 10/11

Våra hösterbjudanden!
bjudanden!

Standard bladfäste. Pendelhastighet
6 000-20 000/min- Inkl. 3 olikaverktyg.
Vikt
ikt 1,5 kg

Borrskruvdragare
orrskruvdragare
Andvänds också för borrning i trä, stål
och aluminium mm.

399:ord. pris 469:-

ord. pris 549:-

Våt/golvdammsugare

WV 1 Plus
W

TH-VC 1820S

Ba
Batteridriven
fönstertvätt
med su
sugfunktion.

Galvinerat stål. Baljstorlek: 81x61x21 cm.
Godstjocklek 0,7 mm. Max last: 130 kg.
Volym rågat/struket: 85/62 L.

Vill du veta mer om
import och export?

399:-

Fönstertvätt
F

Skottkärra 85L

Utveckla ditt företagande
med ALMI Företagspartner.

DS18DJL 1,5 AH

Träffa Connect för att
få ditt företag att växa.

Coompanion hjälper er med
kooperativt och socialt företagande.

Vi hjälper er!

Uppsamlarens volym: 20 L.

199:-

hundratals prissänkta
varor i katalogen.

ord.
ord
rd
rd
d.. pris 399:-

KATALOGEN INNEHÅLLER
INSPIRATION FRÅN MIG,
MARTIN TIMELL

Gnejsgatan 9, Enköping
0171-41 45 50
www.malartra.se
Måndag-fredag 06.30-18.00
Lör-sön 10.00-13.00

Erbjudandena gäller t.o.m. 30/9 2017.

CV350V 350W 230V HCS

Vi arbetar för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel

ord.. pris 1 990:-

ord. pris 2 690:-

Multiverktyg

Tel. 0171-15

Det ska vara enkelt att
starta och driva företag
i Håbo kommun

999:-

1 790:-

t
Välkommtaenosats!
kontak 3150

Lars-Erik Sandhgren, VD
Mark- och Exploateringsfrågor
lars-erik.sandhgren@habo.se
0708-46 43 59

Lena Eklund-Gabrielsson
Projektledare Administration
lena.e.gabrielsson@habo.se
070-65 77 818

Jenny Lindberg, Projektledare
Besöksnäring och Information
jenny.lindberg@habo.se
073-227 50 25

www.habo.se/marknad

Smode Webbyrå
0171-510 50 | www.smode.se

Kungsängen
Bålsta
Enköping

Smode Webbyrå

0171-510 50 | www.smode.se

Smode Webbyrå

