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Bonaj landar för  
att ta ny fart

VIKTIGA DATUM 
De flesta datumen är till följd av pandemin 
preliminära.
 28/5  VilstaGolfen
 26/8  Styrelsemöte och sommarfest
 16/9  Frukostmöte
 5/10  Styrelsemöte
 21/10  Frukost- eller lunchmöte
 25/11  Styrelsemöte
 25/11  Julfest  
	••	Uppdaterad	kalender	på	hemsidan!

Bonaj	är	namnet	på	en	av	
VilstaGruppens	färskaste	
medlemsföretag.
Familjeföretaget	har	15	
medarbetare	och	finns	
sedan	2020	i	Genses	anrika	
lokaler	på	Skogstorpsvägen	
i	Eskilstuna.
Bonaj	disponerar	cirka	
40	procent	av	fastigheten	
medan	resten	hyrs	ut.

– Vi gick med för att nätverka 
och knyta kontakter, säger Emil 
Rydén, ansvarig för administra-
tion och order.

Han driver företaget tillsam-
mans med sin tvillingbror 
Oskar, produktion och personal, 
och mamma Åsa, ägare och vd.

Företaget grundades 1991 i 
Eskilstuna av Bo Wikström och 
Jan Rydén. Bonaj får man ge-
nom att sätta ihop grundarnas 
förnamn efter att först ha vänt 

på Jan. 2001 tog Åsa 
Rydén över före-
taget som då fanns i 
Grönsta. 

Bonaj formsprutar plastdelar 
till bland annat ventilationssys-
tem och trädgårds- och köks-
redskap, det bearbetar även 
rostfritt stål. Företaget är med 
från idé till lagerhållning och 
distribution.

– Våra kunder har varit med 
sedan starten, säger Åsa Ryden 
och namedroppar bland annat 
en stor tillverkare av trädgårds-
redskap.

– Det har gått bättre och 
bättre sedan 2005 bortsett från 
pandemiåret 2020.

All är på plats efter fjolårets 
stor flytt från Grönsta till Skogs-
torpsvägen.

– I år ska vi landa och skruva 
här och var så att allt funkar 
som det ska.

Mer	info	på	bonaj.se. n

Hoppas vi snart 
kan ses igen!
JAG FINNER KNAPPT ORD och det är nog flera 
som håller med att man börjar bli trött  
på covid-19, men det är då vi ska kämpa  
ytterligare och hålla ut var för sig ett tag till. 
Och det bra att man har ett starkt nätverk i 
ryggen när det väl vänder.

Tänk när vi återigen får träffas och nät-
verka, gå på VG-frukostar, vår årliga som-
marfest och inte minst julfesten 2021. Vi har 
tillsammans mycket att se fram emot och de 
olika arbetsgrupperna sitter och planerar 
för fullt så vi kan ge er den ultimata boosten 
när vi får ses igen.

Eftersom det inte var någon julfest 2020 
så skänkte vi en del av den uteblivna kost-
naden till Stadsmissionens Matkassen. Alla 
som är med i VilstaGruppen kan känna sig 
stolt över det.

JAG VILL ÄVEN passa på att tacka för att 
jag återigen fick nytt förtroende som 

ordförande i VilstaGruppen. Jag ska 
tillsammans med min suveräna sty-

relse göra allt för att medlemmar och 
avtalsleverantörer får ett bra 2021.

Håll ut och håll avstånd så ses vi 
snart igen! n

Fredrik Eklund
Ordförande i VilstaGruppen

070-750 88 87
fredrik.eklund@profeel.nu

NYMEDLEMI VG!

VilstaGruppen  Box 4036, 630 04 Eskilstuna
info@vilstagruppen.se, vilstagruppen.se
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Åsa Rydén, Emil och Oskar visar några av Bonajs produkter.
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Synoptik i topp
n Synoptik	toppar Better Business CX 
Index som är en undersökning som syftar 
till att utvärdera och kartlägga kundupple-
velsen. Det har gjorts över 600 besök i mer 
än 100 butiker hos 100 av Sveriges största 
butikskedjor. En del av indexet handlar om 
butikernas åtgärder för att begränsa smitt-
spridningen av covid-19. Synoptiks resultat 
är 25 procent högre än genomsnittet. Höga 
resultat fick bland annat första intrycket, 
försäljning, skyltning och bemötande.

Nya hemsidan både 
bättre och billigare
n VilstaGruppen håller på att ta fram en ny 
hemsida i samarbete med ett av gruppens 
medlemsföretag. Den nya hemsidan blir 
modernare samtidigt som den också inne-
bär andra fördelar. Den får bland annat en 
funktion för anmälan till aktiviteter, det blir 
också möjligt för varje medlemsföretag att 
uppdatera information om det egna  
företaget. Nya hemsidan innebär också 
sänkta kostnader eftersom VilstaGruppen 
själv kan administrera sidan och inte längre 
behöver köpa in den tjänsten.

Stipendieutdelning
n VilstaGruppens styrelse har beslutat att 
dela ut totalt 50 000 kronor fördelat på nio 
medlemsföretag. Behovet av kompetensut-
veckling i kristider har varit ett viktigt krite-
rium liksom att fördela stipendiesumman 
på fler företag. Följande medlemsföretag har 
fått stipendium: Tuna	Trafik,	PJ	Säljstöd,	
AB	Karl	Hedin,	JFS,	Profeel	AB,	Viinanen	
B&F	AB,	Ninorden	AB,	Bowler	Reklam	AB	
och	Ladingen. För frågor kring utbetalning, 
kontakta Anki Nyzell Lindskog på  
076-941 42 45 eller a.nyzell@telia.com.

Ny i styrelsen
n Camilla Delac Tillenius, som numera 
är enhetschef för arenor och scener på 
Eskilstuna kommun, har lämnat styrelsen. 
Ny i styrelsen är Torbjörn Johansson från 
reklam- och webbyrån Torbjörn	&	Frallan.

VilstaGruppens	årliga	
golftävling	kan	komma	att	
genomföras	som	planerat	
28	maj.

– Det är vad vi hoppas och tror, 
men vi måste reservera oss för att 
den kan komma att ställas in på 
grund av myndighetsbeslut, sä-
ger VilstaGruppens Anki Nyzell 
Lindskog. 

Tävlingen ska genomföras på 
Eskilstuna GK. Två från varje 
medlemsföretag kan delta 
utan kostnad. För övriga gäl-
ler självkostnadspris. För att 
delta krävs ett officiellt hcp, 
grönt kort eller viss erfaren-
het av golfspel. 

VilstaGolfen startar med lunch 
kl. 11. Första start är kl. 12.30 och 
efter tävlingen serveras smör-

gås, öl och läsk i samband med 
prisutdelningen. 

Anmälan till info@vilstagrup-
pen.se senast 18 maj. 

– Våra avtalsleverantörer är  
välkomna att visa sina produkter 
vid tävlingen och den som vill 
skänka ett pris får gärna 
göra det, säger Anki 
Nyzell Lindskog. n

Vilstagolf 28 maj?!

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Fri bankrådgivning
n Nordea erbjuder privatpersoner 
kostnadsfri genomgång av den privata 
ekonomin, helheten inom sparande, 
lån, försäkringar, pension, betalnings-
lösningar med mera. Nordea har också 
ett erbjudande till nya kunder på fö-
retagssidan: Företagspaketet med PG-
konto/BG, sparkonto, Internetbank, 
bankapp, First card. Erbjudande gäller 
första året, värde 1 200 kronor. Mejla 
susanne.helin@nordea.se för rabatt.

VG växer
n Flera företag vill bli avtals-
partner till VilstaGruppen. 
De ser möjligheter med att 
nå ut med sitt marknadser-
bjudande i ett växande före-
tagsnätverk. Ett gott tecken 
på att nätverket är starkt även 
under en pågående pandemi. 

– Nya medlemsföretag är 
också på väg in, säger Pasi 
Jantunen, VilstaGruppen.

20 procent på Cuprinol
n Sommar, sol och ibland massor att fixa. Då är det tur att bygg-
handeln AB	Karl	Hedin på Rinmansgatan erbjuder alla med-
lemsföretag i VilstaGruppen 20 procent rabatt på utomhusfärg 
från Cuprinol. Erbjudandet omfattar allt från trärengöring till 
ytbehandling och gäller till och med 31 augusti.


