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MATNYTTIG  
FRUKOSTTRÄFF

VIKTIGA DATUM 
 3/6  Golftävling + Sommarfest  
 22/8 Styrelsemöte
 3/10 Styrelsemöte
 

•• Uppdaterad kalender  
på hemsidan!

Det minglades för fullt på nätverksträffen 10 
maj. 40 personer deltog i träffen som hölls hos 
Iver på Libergsgatan. Både Iver och Nordea 
stod som värdar för frukostträffen och passade 
också på att presentera sina verksamheter. n

VilstaGruppen 
växer – och växer!
VILKEN START PÅ 2022! Det märks att  
företagare vill träffas och göra affärer efter 
två års pandemi. VilstaGruppen växer sta-
digt med nya medlemmar, vilket är riktigt 
roligt och det görs affärer inom gruppen – 
exakt som vi vill att det ska vara.

Jag vill passa på att välkomna Bests 
Mårten Sporrong till VG:s styrelse, riktigt 
roligt.

SNART ÄR det dags för VilstaGruppens 
årliga golftävling och sommarfest. 
Jag hoppas att få se många medlem-

mar denna dag.
Sedan vill jag påminna om att 

boka in våra nätverksträffar så att 
vi kan göra ännu fler affärer. n

Fredrik Eklund
Ordförande i VilstaGruppen

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

VilstaGruppen  Box 4036, 630 04 Eskilstuna
info@vilstagruppen.se, vilstagruppen.se
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Sommar- och  
golffest 3 juni
n 3 juni  är det äntligen dags för Vilsta-
Gruppens årliga sommar- och golffest. 
Denna gång  hos Eskilstuna golfklubb. Fest-
ligheterna inleds med Vilstagolfen kl. 12.30 
som förutom 4-mannascramble bjuder på 
aktviteter och tävlingar längs banan. Något 
grönt kort krävs inte. Man måste heller inte 
delta i golfen för att vara med på AW (kl. 17) 
och sommarfest (kl. 19.30).  

Framåt kvällen vankas en fantastisk som-
marbuffé, prisutdelning och underhållning 
av Sveriges kanske bästa enmansband – 
Claes Lundqvist. 

Anmälan senast 20 maj till info@vilsta-
gruppen.se. Två deltagare per medlemsföre-
tag kan delta utan kostnad. För övriga gäller 
självkostnadspris: 500 kronor för hela pake-
tet (golf och fest) eller 300 kronor för enbart 
AW och sommarfest. Ange aktuellt alterna-
tiv i anmälan. VilstaGruppen erbjuder också 
skjuts från Eskilstuna Teater kl. 16.30.

Sex företag får dela  
på 50 000 kronor
n VilstaGruppens styrelse har beslutat 
att dela ut totalt 50 000 kronor i utveck-
lingsstipendier fördelat på sex medlems-
företag. Följande medlemsföretag har 
fått stipendium: Alert Senior (5 000 kr), 
Profeel AB (10 000 kr), Smedhälsan (5 000 
kr), Mälardalens Ekonomi- och affärsut-
veckling AB (10 000 kr), Calix AB (15 000 
kr) och Preciform AB (5 000 kr).
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HAN VILL FÅ 
FLER ATT DRA 
NYTTA AV VG

– Jag hoppas kunna dra nytta av 
mina kontakter och erfarenhe-
ter av nätverkande och event. 
Jag hoppas också kunna tillföra 
energi, säger han.

Best Bemanning & Rekrytering 
jobbar precis som namnet anty-

der med bemanning och rekryte-
ring, men också med coachning. 
Företaget finns för närvarande på 
fyra orter och har 400 medarbe-
tare på olika företag. Utöver detta 
deltar 700 personer i företagets 
coachningsverksamhet. Det 
handlar i korthet om att på olika 
sätt stötta deltagarna i jakten  
på jobb.

Som koncernstrateg jobbar 
Mårten Sporrong främst med 
framtidsfrågor som var Best ska 
befinna sig om två, fem och tio år.

Best har varit med i Vilsta-
Gruppen sedan 2009.

– Det är ett fantastiskt forum 
för nätverkande och affärer. 
Sedan finns också en rad bra 
avtal att ta del av för oss som 
företag och ibland också för 
våra anställda och familjer.

På frågan om vad han 
tycker är viktigt för Vilsta-
Gruppen att jobba med  
framöver, svarar han:

– Det handlar mycket om 
att få medlemsföretagen att 

samverka ännu mer och att få 
fler att dra nytta av allt det som 
erbjuds, bland annat i form av 
avtal, nätverksträffar och  
utbildningar. n

Best Bemanning & Rekryterings 
koncenstrateg Mårten Sporrong har 
tagit plats i VilstaGruppens styrelse. 


