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Arbetssökande,
välj rätt: Här
behövs du!
Vill du jobba
med djur eller
tandvård –
jobben finns
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Prisvinnande
hudvårdare i
Kungsängen

Listan på
lediga jobb
i länet

Följde drömmen

– startade eget åkeri

MED VILJA KOMMER MAN LÅNGT • NYTT LIV FÖR TRÄDGÅRDSFÖRETAGET • ELFIRMA VILL STÖTTA

Väx med Enköping du också!
Prognoserna pekar fortsatt rakt upp för befolkningsökningen i kommunen
och företagen gynnas av den starka tillväxten. Allt fler vill etablera sig i vår
kommun där utvecklingen går allt snabbare, kompetensen växer, förbindelserna
är oslagbara och besöksnäringen blomstrar. Väx med Enköping du också!
Välkommen till Sveriges närmaste näringsliv!
enkoping.se/foretagare
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Visst anar vi en
ljusning i vår
V

isst anar vi en ljusning.
Någonstans där framåt våren kommer det bli så
mycket bättre.
Eller?
Jag har satt 1 april som mitt startdatum.
Då hoppas jag att det ska börja bli bättre på flera sätt.
Dels är jag verkligen ingen vintermänniska och hotet om
kyla blir allt mindre ju längre in i april vi kommer. Att dagarna
blir längre är också en stor fördel.
Ingen vågar väl hoppas att coronan ska ha släppt sitt grepp
om oss helt redan då, men det var det där med ljusning – jag
tror att vi då kommer börja se att det finns ett slut på eländet.
Och just den där ljusglimten är det som många företagare
väntar på och letar efter. För när vi börjar återgå till det normala
gäller det att ta sig an den nya situationen på rätt sätt.
Samma sak för dem som går utan jobb eller vill byta yrkesbana. När coronan släpper greppet och de första börjar våga gasa
kommer det att dyka upp arbetstillfällen.
I detta nummer har vi tittat lite extra på yrken där det finns
utrymme för fler utbildade att söka jobb.
Djursjukskötare, tandläkare, inom vården, hantverkare – listan är faktiskt lång.
”Utbildade” är ett nyckelord. Christine Storbacka på Arbetsförmedlingen rekommenderar alla att gå ut gymnasiet och studera vidare (se sid 4).
”Konkurrensen om befintliga jobb har hårdnat och grupper
med svag konkurrensförmåga har fått det svårare att komma ut
på arbetsmarknaden”, säger hon.
Men vad kommer hända när hjulen börjar rulla? Vi vet inte.
Vi vet bara att saker kommer att hända på arbetsmarknaden
den dagen vaccinationenrna genomförts på bred front.
Fast visst kan man hjälpa sin egen tur på traven en hel del.
Man kan göra som mor och dotter Sjölander i Kungsängen
till exempel. De driver en butik tillsammans och har nyligen
prisats för en hudvårdsserie (sid 8-9).
Eller som Jesper Wirdby i Enköping. För inte så länge sedan
var han arbetslös. Han fick en utbildning till lastbilschaufför
och snart dök tillfället upp att köpa en egen lastbil. Idag lever
han sin dröm. Läs mer på sid 10.
Detta och mycket mer i årets första näringslivstidning.
Vi gör tre till under året – har du ett unikt företag som vi
borde berätta om? Skriv till bengt.johansson@mitti.se
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FRAMTIDSJOBBEN
Arbetslöshet finns. Lediga
jobb finns också. Nu gäller
att de som letar jobb vet var
jobben finns i framtiden. SID 4

TANDLÄKARE SÖKES!
Arash behöver alla sina
anställda. Snart kan han
behöva fler.
SID 5

SVÅRT STÖTTA UNGA
Håbo Elservice vill ha lärlingar, men regler gör det svårt
för dem att ta emot unga.
SID 5

Katastrofal brist i landet på
veterinärer och djursjukskötare.
SID 6

DUON ÖPPNADE EGET
Butiken heter vad de är:
Mor & Dotter. I januari öppnade de eget i Kungsängen.
SID 8-9
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Vi finns på Rådhusgatan 8 (Hantverkshuset) i Enköping.

Vi finns
på Rådhusgatan
8 (Hantverkshuset)
Vi finns på
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i Enköping. i Enköping.

NU ÄVEN DIGITALA RÅDGIVNINGAR

Våra samarbetspartner:

VåraSAMARBETSPARTNERS:
samarbetspartner:
NÅGRA
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VåraAV
samarbetspartner:

8-9

FULLFÖLJDE SIN DRÖM
Jesper har alltid velat bli åkare. Han köpte en lastbil och
startade aktiebolag.
SID 10

INGET ÄR OMÖJLIGT
Hon hade ingen städ-erfarenhet. Språkkunskaper var
små, ekonomin sisådär. Viljan
däremot, den hade Wendy.
SID 12

NY FAMILJ TAR ÖVER

Lars-Göran och Desireé Ståhl
drev Enköpings Skog & Trädgård. Nu har de lämnat över
till en annan familj.
SID 14
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Eller bara bolla din affärsidé med oss?

6

TAR HAND OM DJUREN

ANSVARIG UTGIVARE: Joakim Fransson, joakim.fransson@mitti.se
ANNONSFÖRSÄLJNING: Ove Rickardsson 070–307 50 40, Magnus Kruse 070-917 94 31, Jessica Pettersson 070-566 62 52
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Jag vill presentera vårt varumärke: Beautiful Me Rullmassage
(www.rullmassage.se). Vi är den första internationellt erkända franchisen
från Estland. Efter att ha lanserat salonger i 7 största städer i Estland
öppnade vi vår första internationella franchise här i Enköping, Sverige.
Beautiful Me har tagit rullmassage ytterligare genom att utveckla och patentera en ny, bättre rullmassage-maskin, med avancerad smart teknik och ett unikt förfarande som skapats speciellt för denna
franchise, i samarbete med läkare och lymfsystemspecialister som Reio Vilipuu, som driver sin egen
Rehabiliteringsklinik i Estland.
Rullmassage har många hälsofördelar, såsom:
✓ Stimulerar kroppens vätskeflöde
✓ Hjälper till att minska avstängningen av lymfsystemet
✓ Minskar svullnad i vävnader
✓ Eliminerar gifter från kroppen
✓ Förbättrar hudens och musklernas elasticitet
✓ Ökar ämnesomsättningen
✓ Minskar kroppens omkrets
✓ Kopplar av kroppen

Vi tittar för närvarande på olika företag och institut att samarbeta med. Vi skulle verkligen
vilja berätta mer om oss och titta på olika sätt vi kan arbeta tillsammans.
Vi har tidigare samarbetat med olika företag i Estland, vår behandling rekommenderas
också av våra allmänna praktiker i National Health Clinics så vi arbetar
mycket nära med vårdpersonal och läkare.
Om allt ovanstående låter som något som du vill prova vill vi diskutera detta
vidare och titta på ett sätt att arbeta tillsammans för att förbättra din hälsa
och öka medvetenheten om hur rullmassage kan förbättra immunsystemet.

ROMGATAN 6, ENKÖPING
TEL. 070-864 39 27

ÖPPETTIDER: MÅNDAG, ONSDAG, TORSDAG 9.45-19.00
TISDAG, FREDAG 9.45-21.00, LÖRDAG 8.45-16.00

FÖRETAGARE!
Har du betalningssvårigheter på grund av
coronaviruset eller frågor kring ditt företagande?
I svåra tider kan du som företagare behöva stöd. Det kan handla om råd, lån eller vägledning för
att ta sig vidare. Behöver du prata om ditt företagande eller vilket coronastöd du har möjlighet att söka?
Oavsett av vilken situation du befinner dig i – du är alltid välkommen att höra av dig till oss på
näringslivsenheten, vi finns här för din skull.

DET HÄR HÄNDER I MARS

1 mars: Seminarium - Räkna på din affärsidé
2 mars: Seminarium - Så bygger du egna digitala kanaler
10 mars: Digital UF-mässa
17 mars: Digital Walk-and-Talk
19 mars: Digital näringslivslunch
19 mars: Seminarium - Köpa och sälja företag i praktiken
25 mars: Träffpunkt Näringsliv
Mer information finns på www.håbo.se/näringsliv

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Ulrika.adolfsson@habo.se
0171-538 56
Jenny.lindberg@habo.se
0171- 526 48

www.habo.se/näringsliv

naringsliv@habo.se

KARIN RUUS
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Bristyrke. I Uppsala län behövs personal till sjukvården. Andra bristområden är utbildning, Försvarsmakten, byggverksamhet och transport. 

Hur jobbsökande
ska välja rätt väg

HÖG ARBETSLÖSHET i pandemins spår präglar arbetsmarknaden.

Samtidigt är det arbetskraftsbrist inom vård och omsorg,
utbildning, transport och byggverksamhet.
TEXT: LISELOTTE WALLEBRING

–D

agens arbetslösa bör fundera
på om deras
y rkesområde
kommer finnas
kvar i framtiden – ”ska jag ta chansen att komplettera min utbildning
för att göra mig mer attraktiv på
arbetsmarknaden eller behöver jag
skola om mig till ett bristyrke”? säger Christine Storbacka, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen
(AF) i Uppsala län.
UNDER 2020 VAR I SNITT 437 000
människor inskrivna som arbetslösa hos AF, den enligt AF högsta
siffran sedan 1997.
Samtidigt belyser Christine att
många yrkesområden har brist på
personal.
– I Uppsala län är det stor arbetsbrist inom vård och omsorg.
Här finns ett ökat behov i samband
med testning, vaccineringar och
vård, samt inom läkemedelsbranschen, säger hon.
Ett annat bristområde är Försvarsmakten som satsar och har
stora rekryteringsbehov av bland
annat yrkesofficerare och IT till
Enköping och Kungsängen.
Coronapandemin har medfört

I Uppsala län är
det stor arbetsbrist inom vård
och omsorg.

förändringar av människors rutiner vilket påverkar arbetsmarknaden och strukturomvandlingen i
samhället.
Till följd av att fler människor
arbetar hemifrån sitter många och
klickar hem varor och tjänster.
– E-handeln möter kunden i
hemmet och ökar därmed behovet
av logistik och distribution av alltifrån konsumtionsvaror till matvaror. Matleverantörsbranschen har
under 2020 fått sig ett rejält uppsving, konstaterar Christine.
ökade även
trycket på järn-, bygg- och trädgårdsbranschen när många valde hemester:
att stanna hemma och fixa.
– Dataspelsbranschen och ITbranschen i allmänhet, går också
bra med anledning av att folk är
hemma.
AF rekommenderar alla att gå
ut gymnasiet och studera vidare.
– Konkurrensen om befintliga jobb har hårdnat och grupper
med svag konkurrensförmåga har
fått det svårare att komma ut på
arbetsmarknaden, säger Christine.
Saknar man utbildning eller
arbetslivserfarenhet är det idag
svårt att få sin första anställning

UNDER SOMMAREN 2020

då många ingångsjobb i privata
tjänstesektorn drabbats hårt av
pandemin.
– Vi pratar om jobben inom besöksnäringen, restaurang och hotell. Istället rekommenderar vi att
studera vidare. Att ha fullföljt sin
gymnasieutbildning är idag avgörande för att få ett jobb.
automatisering ställs högre kompetenskrav
vilket ger en obalans på arbetsmarknaden, menar Christine.
– Ett exempel är lager och logistik som idag är mer inriktat på
data och automation och mindre
av truckkörning samt med effektiva leveranskedjor som konkurrensmedel.
AF har också arbetsmarknadsutbildningar inom flera yrkesområden.
I Uppsala län finns arbetsmarknadsutbildning till bland annat
vårdbiträde, yrkesförare buss och
lastbil, byggutbildning med inriktning väg och anläggning samt betongarbetare, restaurangutbildning
med inriktning kock, borrtekniker
och fastighetsutbildning/fastighetsskötare.

MED DIGITALISERING OCH

FOTO: MICHAEL ERHARDSSON/MOSTPHOTOS

Christine
Storbacka

HÄR FINNS
LEDIGA JOBB I
UPPSALA LÄN:
703 jobb inom hälso & sjukvård – sjuksköterskor, läkare,
specialistläkare, undersköterskor
259 jobb inom socialt arbete – barnskötare, personlig
assistent, kurator
247 jobb inom Försäljning,
inköp, marknadsföring – säljare,
211 jobb inom pedagogiskt
arbete – lärare, förskollärare,
specialistlärare
123 jobb inom transport –
chaufför, lagerarbetare,
truckförare, brevbärare
76 jobb inom tekniskt arbete
– automationstekniker, laboratorietekniker, processoperatör, produktionsledare
69 jobb inom Installation,
drift och underhåll – drifttekniker, elektriker, mekaniker
etc
68 jobb inom Bygg och
anläggning – takmontör,
underhållstekniker, anläggningsarbetare, snickare
62 jobb inom data & it –
it-tekniker, programmerare,
systemutvecklare
61 jobb industriell tillverkning - svetsare, cnc-operatör/tekniker, processoperatör, däckskiftare, lackerare
57 jobb inom naturvetenskapligt arbete– forskare,
laboratorieingenjör
48 jobb inom sanering och
renhållning - lokalvårdare,
servicemedarbetare
46 jobb inom chef &
verksamhetsledare – avdelningschef, enhetschef,
varuhuschef
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Tandläkare. Arash Vatani (tredje från höger) och hans anställda på Tibblekliniken. Arash Vatani har arbetat som tandläkare i tio år och tog över Tibblekliniken år 2020.

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

Tandläkare – ett bristyrke
I SVERIGE råder idag allmän

brist på tandläkare och
tandsköterskor.
– Man skriker efter utbildare till tandläkarskolan,
säger Arash Vatani, ägare av
Tibblekliniken.

A

rash och hans bror tog över kliniken i höstas då den tidigare ägaren gick i pension. Arash hade då
jobbat där som tandläkare sedan
2018.
Tibblekliniken är helt nyrenoverad och man
har strukturerat om bland personalen.
– Vi hade planerat för att rekrytera fler personal men under pågående pandemi vågade vi inte
utan lade istället fokus på omstrukturering.
Enligt Arash följer de noggrant Folkhälsomyndighetens alla direktiv och har exempelvis
omstrukturerat tidsbokningen med anpassade tider så patienter slipper mötas. Desinficeringen av
allmänna ytor har också ytterligare effektiviserats.

– Under våren 2020 avbokade många patienter av rädsla men behoven styr och då är det upp
till oss att ge våra patienter en så säker vård som
möjligt.
Lyckligtvis har man under denna påfrestande
period lyckats undvika uppsägningar, permitteringar och nedskärningar.
– Vi är verkligen tacksamma för att vi har kunnat jobba på även om vi drabbats, så som många
andra.
kliniker runtom i Stockholm.
– Vi erbjöd då gratis akutvård här på kliniken.
Kändes fint att kunna göra något för att hjälpa till.
Idag har Arash och hans bror nio anställda –
en del som har hängt med sedan tidigare och en
del är nya.
– Vi hade inga problem med att anställa. Det
kan ha haft att göra med en del uppsägningar och
permitteringar i Stockholm. Men vi har som sagt
klarat oss bra, trots den allmänna bristen på både
tandläkare och sköterskor, säger Arash.
Han betonar dock att det finns ett tydligt behov som behöver mättas men att det saknas kapacitet för det.
– Många 40-talister har gått i pension och

I APRIL 2020 STÄNGDE FOLKTANDVÅRDENS

TANDLÄKARE I SVERIGE
1860 fanns det 21
tandläkare i Sverige.
Tandläkarna var då
legitimerade läkare,
utan specialistkompetens men som
”vunnit behörigheten” att utöva
tandläkaryrket.
Tandkliniker för
skolbarn började
öppnas upp 1913.
1938 startade den
svenska Folktandvården som i början
enbart erbjöd barntandvård, men som
sedan byggdes med
tandvård för vuxna.

KÄLLA: ODONTLAR.SE
/TANDVARDENS
HISTORIA-I-SVERIGE/

 ånga 40-talister har
M
gått i pension och det
är svårt att fylla deras
platser.
det är svårt att fylla deras platser. Efterfrågan på
tandläkare och sköterskor är stor och det måste
skapas bättre möjligheter för att kunna tillgodose
behoven i form av fler utbildningsplatser.
FRAMÖVER PLANERAR MAN ATT UTÖKA verksamheten
med ett behandlingsrum till.
– Vi vill också synas mer och hoppas kunna
ha Öppet Hus framöver. Jag och min bror har
skissat en 10-årsplan med expandering av fler
kliniker nationellt men pandemin kom som
sagt emellan och vi får nu fortsätta vara flexibla och tålmodiga i väntan på att den ska avta.

LISELOTTE WALLEBRING

HÅBO

ARBETSFÖRMEDLINGENS yrkesprognoser pekar på att den
som går yrkesgymnasium
har goda möjligheter på
arbetsmarknaden. Elektriker är idag efterfrågade i
nästan hela landet.

Pierre Guardado äger och driver Håbo Elservice som gör
jobb åt både privatkunder och
företag.
– Vi som ett mindre företag har problem att ta emot
lärlingar, vilket känns tråkigt.
Facket kräver i princip att vi
har en personal som går dubbelt med lärlingen och vi klarar
inte av det ekonomiskt, säger
Pierre.

Han upplever att många
inom yrket idag är äldre och
menar att det kommer att behövas fler elektriker inom de
närmaste åren. Men han är bekymrad över varierande undervisningsnivå på olika gymnasier
samt svårigheter för elföretag
att kunna ta emot lärlingar.
– Det är lättare för de stora
företagen, men om jag fick en
peng för att ta emot en lärling
skulle jag verkligen vilja göra
det. Jag älskar mitt jobb och vill
främja min bransch och stötta
unga utbildade. Jag tvingas säga
nej mer än jag skulle önska.
Håbo Elservice har fyra
elektriker som jobbar heltid
runtom hela Mälardalen och

Stor-Stockholm med elektriker på plats i Eskilstuna, Västerås, Märsta och Bandhagen.
– Eftersom lärlingstiden är
så hårt styrd av restriktioner
och lärlingarna inte får göra
så mycket själva, så är de oftast
ganska oerfarna när de ska ut i
arbetslivet och söka jobb. Det
måste ske något radikalt för att
effektivisera branschen, säger
Pierre.
Lönen är ytterligare en faktor som bör ses över, anser han.
– Man skulle behöva satsa
lite på vår bransch och särskilt
nu då vi vet att vi kommer att
behöva folk som vill och kan
arbeta som elektriker.
LISELOTTE WALLEBRING


FOTO: PRIVAT

”Vill stötta nyutbildade mer”

Håbo Elservice Pierre (till vänster) och kollegan Oscar när de var marinelektriker i somras.
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Matchen med vildsvinet kostade 2-årige Koda ett rejält sår i baken. Veterinär Maria Stattin t v opererade med assistans av djursjukvårdare Nina Hamrén. 

FOTO: SVEN-ÅKE HAGLUND

Brist på veterinärer
och djursjukskötare
KODA HAR fått ett elakt sår hopsytt och just vaknat ur narkosen.

Dräneringsslangen kontrolleras av veterinär Maria Stattin och
djursjukskötare Nina Hamrén. De jobbar båda i bristyrken.

Veterinär Maria
Stattin på Vettris i Bålsta kollar
att dräneringsslangen sitter rätt
efter operationen.

TEXT: SVEN-ÅKE HAGLUND

P

å husfasaden vid
torget i Bålsta finns
skyltarna Vettris Veterinärklinik och Arken Zoo. Två kompletterande verksamheter under
samma tak.
På Vettris jobbar fyra veterinärer, en djursjukskötare och fyra
djurvårdare. Alla kvinnor.
Nina Hamrén har huvudansvaret för veterinärkliniken. Maken
Calle för butiken.
Arken Zoo tog paret över 2007.
Veterinärkliniken Vettris öppnades
2015. Sedan sommaren 2020 i nya
lokaler, vägg i vägg med de som
övertogs av Coop.
DET RÅDER EN NÄST INTILL katastrofal
brist i Sverige både på veterinärer
och legitimerade djursjukskötare,
som är att jämföra med sjuksköterskor i humansjukvården - alltså
den för husse och matte.
Branschorganisation
Svensk
Djursjukvård uppger att det omedelbart behöver anställas 365 veterinärer. Problemet är att det varje år
bara utexamineras 90 vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
– Det konstiga är att min årskull

Vi har alla valt
yrket för att vi
älskar djur, och
finner att det
i verkligheten
finns gränser för
vad vi kan göra.

redan från starten fick höra att det
snart skulle vara ett stort överskott
på veterinärer. Det har alltså blivit
tvärt om.
Maria Stattin var nybakad veterinär 2017, och arbetar sedan i fjol
på Vettris i Bålsta. Maria funderade
på att hoppa av veterinärkarriären.
Sökte till läkarutbildningen, kom
in där också, men valde att fortsätta
plugga till veterinär. Varför?
– Det här är mitt drömjobb. Var
djurtokig redan som liten tjej, och
den drömmen gick aldrig över. Så
jag stannar.
MEN DET ÄR DET INTE ALLS SÄKERT att
majoriteten av veterinärstudenterna gör som Maria. En undersökning ger vid handen att sex av tio
yrkesverksamma veterinärer inte
skulle upprepa sitt karriärval igen.
Nina Hamrén, chefen för Vettriskliniken i Bålsta, tror sig ha
svaret:
– Det handlar mycket om en
överstor ambition hos både unga
veterinärer och djursjukskötare. Vi
har alla valt yrket för att vi älskar
djur, och finner att det i verkligheten finns gränser för vad vi kan
göra när arbetsbörda och krav
ökar.

Samtidigt får branschen kritik
för att djursjukvården har blivit så
dyr. Nina Hamrén igen:
– Det går inte att jämföra med
besöket hos husläkaren som är
kraftigt subventionerat. Mer rättvist är det att likställa med en behandling hos tandläkaren, där den
verkliga kostnaden syns på ett annat sätt.
Nina Hamrén fortsätter:
– Vi har fullt utrustade operationssalar, varav en helt steril för
komplicerade ingrepp som buköppningar och avlägsnande av
tumörer. Narkos, labb, ultraljud
och röntgen, inklusive en speciell
utrustning för tandkirurgi. Allt
kostar.
På undersökningsbordet står
den tvåårige Malinois-hannen på
fyra ben, och är fortfarande något
vimmelkantig efter narkosen. På
morgonpromenaden med matte
dök det upp ett vildsvin. Koda tog
matchen, vildsvinet flydde men det
kostade ett rejält jack i bakdelen.
– Skador efter vildsvinsbetar
kan vara svåra att behandla eftersom de oftast är djupa och kan orsaka besvärliga infektioner. Koda
klarade sig ändå bra och ska vara
återställd inom ett par veckor.

VETTRIS
Vettris har elva
veterinärkliniker
– alltid tillsammans med Arken
Zoo, som finns
på ytterligare 95
orter, däribland
Enköping.
Vettris i Bålsta
erbjuder dagvård
måndag till och
med lördag. Komplicerade behandlingar/operationer
utförs på morgonen. Om det krävs
övernattning med
övervakning, hänvisas till djursjukhus – främst
Ultuna (Uppsala)
och Strömsholm
(Eskilstuna).
I Håbo kommun
finns även kliniken
Bålsta Smådjursveterinärer med
mottagning/dagvård.
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REKRYTERING - VERKSAMHET
& ORGANISATIONSUTVECKLING!
Vi hjälper dig att bygga en hållbar och sammansvetsad
organisation - där alla arbetar åt samma håll.
Med tydliga riktlinjer, samverkan med VD och ägare samt med rätt rekryterad
kompetens finns det inga hinder, bara möjligheter. I flera fall kan man se ett mönster:
Organisationer och verksamheter som tidigare varit mindre ägarledda verksamheter
växer och omsättningen ökar. Man börjar rekrytera mer och mer personal.
Plötsligt är man inte det lilla företaget där utmaningar och frågor kan hanteras vid
kaffeautomaten på morgonen, det är här det kan gå snett.
Utan tydligt uppställda mål och riktlinjer både på strategisk- och operativ nivå är inte
vägen tydlig. Att många som är ovana att rekrytera ofta anställer personer som liknar
dem själva istället för att komplettera med egenskaper hjälper inte heller.
Att ta in en extern part för att stötta upp kan vara skillnaden som tar er
från A till B eller längre.

Välkommen in på www.hrbab.se för att läsa mer eller ring 073-651 61 55!
FOTO:SARNEHEDPHOTO

VÄLKOMMEN ATT SE NYA
ELBILEN ŠKODA ENYAQ
24-25 FEBRUARI I ENKÖPING.

Bilen finns på plats i vårt showroom på
ŠKODA onsdag 24/2 - torsdag 25/2.
Tyvärr erbjuder vi inte provkörning under detta tillfälle,
men det blir möjligt när ENYQA iV lanseras senare i vår.
Anmälan krävs
Pga rådande omständigheter tar vi endast emot förbokade besök.
Maila till joakim.benzeriane@mollerbil.se, skriv önskad dag, tid och
antal personer.
Plats: Möller Bil Enköping, Mästergatan 1
Tider: onsdag-torsdag 9 - 18
Varmt välkommen!
*Räckvidd för ENYAQ iV 60 är upp till 390 km och för ENYAQ iV 80 upp till 510 km (WLTP). Räckvidd och elförbrukning baseras på uppskattade värden från körcykeln WLTP. Vald utrustning kan påverka räckvidd och energiförbrukning. ŠKODA
Bilen på bilden är extrautrustad.

Mästergatan 1, Enköping
Mån-fre 9-18, lördag 10-14
0171-855 00 | www.mollerbil.se

Joakim Benzeriane
0171-855 16
joakim.benzeriane@mollerbil.se

facebook.com/mollerbil.enkoping
@mollerbilenkoping
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Mor &
Dotter –
på riktigt
FÖRSÄLJNINGEN GICK i botten när coronapandemin tog fart och

Susanne Sjölander tvingades tänka om. Nu har hon och hennes
dotter Celinn öppnat Mor & Dotter Store i Kungsängen och
vann nyligen priset Årets Bästa Hudvårdsserie 2020.
TEXT: LISELOTTE WALLEBRING

D
et doftar verkligen gott och inger en rogivande känsla i Mor & Dotter Store. Susanne och Celinn är båda på plats och pysslar i
hyllorna bland sina naturliga hudvårdsprodukter, veganska mineralsmink och olika
inredningsdetaljer.
– Från att det såg så nattsvart ut för oss
under våren 2020 så känns det nu fantastiskt
roligt! Inte bara har vi vunnit Stockholm
Beauty Week Awards pris för Årets Bästa
Hudvårdsserie 2020, utan vi har också fått

ett oerhört varmt och positivt mottagande
av vår butik och vårt produktutbud, säger
Susanne.
Hon har drivit Cosmopharma i direktförsäljningsbranschen från 2007 till 2020.
– I höstas tvingades jag att säga upp mina
hemförsäljare när homepartyn stoppades
helt under pandemin. Det var en mörk tid
men jag och Celinn satte oss ned och funderade – vi var inte villiga att ge upp utan fick
istället tänka om och tänka nytt.
DET BLEV FÖRST ETT BRANSCHBYTE –

från hemförsäljning till e-handel direkt till slutkunder
och som grossist av egna hudvårdsmärket
Cosmopharma till andra e-handlare, butiker
och salonger.
– Jag föreslog också att det var dags att
flytta Cosmopharmas produktion hem till
Sverige för att göra produkten svensk och
än mer miljövänlig, säger Celinn.
Och så blev det. Cosmopharma Sweden
föddes i juni 2020 och har nu lanserat hela
18 olika produkter.
Företaget har nu två fabriker i Sverige
som tillverkar produkterna åt dem.
– Celinn har ett starkt miljötänk. Våra

COSMOPHARMA OCH
MOR & DOTTER
Hudvårdsmärket Cosmopharma
grundades 2006 av Susanne Sjölander
Dottern Celinn började arbeta heltid
inom företaget 2019
2020 lades hemförsäljningen ned för att
ersättas av e-handel och fysisk butik
Mor & Dotter Store öppnade januari 2021
i Kungsängen
Erbjuder hudvård, hårvård, make-up
och olika inredningsdetaljer

produkter tillverkas nu här med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Vi håller oss
enbart till svenska eller skandinaviska leverantörer av emballage som flaskor, burkar,
pumpar och etiketter och råvaror, i den
mån det går. Enkelt, naturligt och klimatsmart, konstaterar Susanne.
Celinn inflikar att tack vare att produktionen nu finns i Sverige så har de kortat
ned leveranserna och minskat sitt bidrag till
miljöförstöringen i världen.
DET HAR BLIVIT POSITIVA, om än kostsamma förändringar i verksamheten.
– Arbetskraft, material, råvaror, produktion, ja allt är ju dyrare i Sverige, och för
att ändå försöka hålla priserna nere för våra
kunder så kör vi på en funktionell stil vad
gäller emballage och förpackning, säger Susanne.
I höstas fick Susanne och Celinn reda
på att de nominerats av Stockholm Beauty
Week Awards i hela fyra kategorier. Deras
hårvårds-, kropps och hudvårdsprodukter
samt make-up var nominerade.
– Vi blev så stolta över nomineringarna
och när vi för några veckor sedan meddela-
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Mor & Dotter
Stores
Susanne och
Celinn Sjölander.
FOTO: LISELOTTE
WALLEBRING

Vegansk
make-up och
naturvänliga
produkter.
FOTO: LISELOTTE
WALLEBRING

 rån att det såg
F
så nattsvart ut så
känns det nu
fantastiskt roligt!
des att vår hudvårdsserie kammat hem flest
röster från folket och vunnit, ja då var lyckan
total, säger Susanne.
av sina
användare, och särskilt de med känslig hud.
– Jag har jämt haft problem med produkter till min väldigt känsliga hud. Därför är
jag en passande testperson och provar alla
våra produkter, säger Celinn.
Fler har fått upp ögonen för de naturvänliga produkterna som nu inte bara säljs i
Mor & Dotter Store. Lyko, den stora skön-

HUDVÅRDSSERIEN ÄR VÄLDIGT UPPSKATTAD

Susanne och
Celinn firar
vinsten av
priset Årets
Bästa Hudvårdsserie
2020.
FOTO: PRIVAT

hetssajten online, erbjuder nu även Cosmopharmas utbud.
– Mycket har hänt på kort tid! Vi är så
tacksamma och hoppas nu bara att folk ska
besöka och stötta oss, säger Susanne.
I slutet av januari hade butiken premiär
en vecka och kunder fick gå in två åt gången.
– Vi tvingades sprida ut det så för att
kunna coronasäkra butiken. Det blev faktiskt väldigt bra då kunderna fick egen tid
i butiken och vi mer tid att möta både nya
som gamla kunder, säger Celinn.

Väldoftande
och välgörande produkter.
FOTO: LISELOTTE
WALLEBRING
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”Jag lever min dröm”
FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

ENBART 21 år gammal så äger Jesper

Wirdby en lastbil och driver sitt eget
företag Wirdbys Transport.
– Det har varit allt annat än lätt för
mig att ta mig hit, men nu har jag väldens bästa jobb, säger han.

Ä

nda sedan Jesper
var 6 år gammal
har han vetat
vad han ville bli:
han skulle bli
åkare, precis som morfar!
Jesper ler åt minnet.
– Jag ville köra lastbil, och
som liten var det sopbil som
gällde.
Men vägen dit kom att bli
svårare än väntat. Jesper fick
kämpa hårt under grundskoleåren med läs- och skrivsvårigheter.
– Skolan var inte riktigt för
mig. Jag kände mig aldrig tillräcklig och fick ofta höra att
man fick vara nöjd bara att jag
dök upp till skolan. Det var en
jobbig tid – jag fick aldrig riktigt komma till min rätt.
Men med en driven mamma
till hjälp och Arbetsförmedlingens stöd, så blev Jesper efter årskurs 9, antagen till yrkesakademin i Uppsala och fick
där stöd och slutligen sin behörighet och körkort.
– Utbildningen kan ta lite
olika lång tid. För mig tog den
ett och ett halvt år; jag fick kämpa hårt även här, men det gick
och jag avslutade min yrkesutbildning med toppresultat.
Tiden efter provade Jesper
sina vingar för att hitta rätt och
arbetade på några olika ställen
som yrkesförare. Han kom så
småningom fram till att det var
specialtransport som lockade
mest.
– En av mina chefer på ett
företag jag jobbade på frågade
om jag ville köpa loss en lastbil
som de skulle göra sig av med.
Det lät så klart intressant!
Tillsammans med sin mamma Elly satte sig Jesper ned
och började planera. Inom kort
hade han startat ett aktiebolag
och var nu ägare av en egen
lastbil. Det ekonomiska och

Många tyckte
att jag var både
modig och samtidigt galen som
vågade satsa under pandemin.
administrativa skulle mamma
och LRF hjälpa mig med.
– Den 9 oktober blev dagen
som jag formellt sett stod på
helt egna ben. Det kändes fantastiskt! Många tyckte att jag
var både modig och samtidigt
galen som vågade satsa under
pandemin.
Nu kör Jesper specialtransport
med husmoduler åt företaget
Flexilast som han har avtal med.
Det är bra att ha en central som
fast punkt, tycker han.
– Jag lever min dröm just
nu! För tillfället håller jag
på att lasta hus som ska till
Sundsvall. Jag älskar att vara
ute på vägarna och köra runt i
Sverige.
Blir det aldrig ensamt?
– Nej, oftast när jag fraktar
husmoduler så är det med fler
lastbilar och följebilar. Vi följs
åt och sitter ibland på komradion och snackar om både
ditt och datt. Det blir ju en del
trevliga fikaraster också.
Vad tänker du om framtiden nu?
– Just nu känns det perfekt,
men visst har jag en plan och
den går ut på att vänta tills min
nuvarande lastbil drar sina sista
andetag och då förhoppningsvis kunna köpa mig en helt ny
lastbil.

LASTBILSFÖRARE
I dag är yrkesförare, däribland
lastbilsförare, ett
bristyrke runtom i
Sverige.
Efterfrågan på
yrkesförare är stor
sedan några år
och tros vara stor
de nästkommande fem åren.
För att bli lastbilsförare kan man
gå Fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, på
gymnasiet.
Arbetsförmedlingen har också
arbetsmarknadsutbildning.
Enbart 21 år gammal har Jesper förverkligat sin dröm om att bli åkare och egen företagare.

LISELOTTE WALLEBRING

Den 16 ton tunga lastbilen köpte Jesper i augusti 2020 för att sedan
i oktober starta upp verksamheten.

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

FOTO: PRIVAT

Jesper är en stolt lastbilsförare som kämpat hårt för att komma dit
han är idag.

Jesper sover i lastbilen och har kaffekokare
och annat som gör det hemtrevligt.
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Läs mer på foretagare.enkoping.se.

Linda Norrbin
Säljare
073 313 98 48
linda.norrbin@mitti.se

54.000lar
exemp

BEGAGNADE BILAR PÅ BILVALET
Vi har alltid 100-tals
nyare begagnade
bilar i vårt lager!
Vi vill gärna påstå att vi är din
närmaste och bästa bilhandlare,
belägna i Sveriges närmaste stad
Enköping.
Kanske är vi även bilhandlaren
med branschens största själ och
hjärta, välkommen in så får du
själv avgöra!

Mån-tors 9-18 • Fre 9-17 • Lör 10-14
Östra Ringgatan 23 • 0171-244 00 • www.bilvalet.se
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Wendy jobbar ensam i företaget men har sin bil
Betty som troget tar henne dit jobbet kräver.

FOTO: PRIVAT

Wendy Sheldon var ganska nyanländ till Sverige då hon startade sin verksamhet EnviroKleen. 

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

Startade från noll –
kan snart anställa

ATT FLYTTA till ett nytt land med helt annan kultur är en stor utmaning. Att sedan starta och driva eget i

det nya landet, utan kapital och tillräckliga språkkunskaper, känns för många ouppnåeligt. Men Wendy
Sheldon och hennes EnviroKleen är bevis på att med lite hjälp så är inget omöjligt.
TEXT: LISELOTTE WALLEBRING

W

endy
Sheldon
kommer
från
Kapstaden
i
Sydafrika
och
flyttade för två år
sedan till Enköping för kärleken.
– Jag visste med en gång att
jag ville vara ekonomiskt oberoende och letade efter en passande
bransch för mig som inte kunde
språket så bra. Jag kom fram till att
många idag lever hektiska liv och
har stort behov av att ha rent och
fint efter en lång arbetsvecka, säger
Wendy.
Det kom att bli grunden till
hennes verksamhet EnviroKleen.
Wendy hade inte någon tidigare erfarenhet inom städbranschen,
men hennes yrkesbakgrund i ekonomi och försäljning och framför
allt hennes enorma driv och entusiasm, utgjorde goda förutsättningar.
WENDY LER STORT NÄR HON tänker tillbaka.
– Faktum är att jag till att börja
med inte var särskilt erfaren. Men
mina fina kunder gav ärlig och direkt feedback som jag tog till mig
av och utvecklades.
Idag arbetar Wendy runt 20

Det gäller att
ta vara på den
tid man har
och lära sig så
mycket som
möjligt!

timmar i veckan med hemstäd,
flyttstäd, företagsstäd och byggstäd och hoppas nu kunna vidareutveckla sitt varumärke.
– Jag har egentligen aldrig
marknadsfört mina tjänster utan
mina kunder har talat väl om mig
och mina tjänster vilket genererat
nya kunder. Jag är så tacksam för
alla som stöttar mig!
miljötänk och det är något som Wendy också vill vidareutveckla.
– Under corona har jag tvingats
använda en del alkoholbaserade
produkter. Jag hoppas snart kunna
återgå till mina mer miljövänliga
produkter och drömmer även om
att utveckla egna naturvänliga produkter.
Men hur har du på så kort tid
lyckats åstadkomma så mycket?
– Jag tror att det handlar om vilja och beslutsamhet. Jag visste direkt att jag behövde skapa mig en
egen grund att stå på i Sverige och
började plugga svenska och fundera på vad jag skulle göra. Nyföretagarcentrum har varit fantastiska
att ha att göra med och har hjälp
mig massor. De och mina kunder
har varit ovärderliga för mig.

ENVIROKLEEN HAR ETT TYDLIGT

Wendy hade inget ekonomiskt
kapital att investera så hon startade därför enskild firma.
– Man behöver inte ha en massa pengar för att komma igång
med eget. Att starta enskild firma fungerade ypperligt för mig.
Innan alla papper var på plats passade Wendy på att lära sig att göra
en egen hemsida och skapade en
egen logga.
– Det gäller att ta vara på den
tid man har och lära sig så mycket
som möjligt, säger hon.
privat- och företagskunder. Hennes allra första
företagskund var Plåthuset och
därefter Bilgruppen och Foki AB.
– Jag har även städat en
mindre
skola
och
hoppas framöver få fler skoljobb.
I takt med fler jobb och utvecklad verksamhet så behöver dock Wendy snart anställa.
Hittills har hon varit helt själv i allt
arbete förutom då hon tagit in extrahjälp till de större jobben.
– Det närmar sig alltmer att jag
måste anställa. Viktigt bara att hitta rätt person som delar mitt tänk,
säger hon.
WENDY HAR BÅDE

RUT-AVDRAG
RUT står för rengöring,
underhåll och tvätt.
Är ett avdrag så du kan
göra skattereduktioner
för hushållsnära tjänster, städning inkluderat.
Avdraget finansieras
via skatt.
Innebär att du slipper
betala 50 % av kostnaden.
Avdraget görs av den
som utför arbetet.
Du kan få avdrag på
totalt 50 000 kr/år,
med rut- och rotavdrag
sammanräknat.
 KÄLLA: BOUPPLYSNINGEN.SE
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- Detta är en annons -

HÅBOHUS HAR KOLL
PÅ KVALITÉN
Nöjda kunder och samarbetspartners är viktigt för Håbohus, som strävar efter att hålla hög
kvalitet på alla sina verksamheter. Kvalitetsdiplomering är ett bra verktyg för att hålla koll
på att allt fungerar som planerat.
– Kvalitetsdiplomeringen är en naturlig fortsättning/utökning av vår miljödiplomering men det
har även varit ett mål i vår verksamhetsplan som
gäller för åren 2019-2022. Målet var att vi skulle
vara diplomerade med genomförd revision senast
i slutet av det här året, men det blev klart redan
2020, säger Anneli Algeson Rask, miljö- och kvalitetsansvarig hos Håbohus AB.
Hon visar stolt upp diplomet, som har föregåtts av
mycket arbete, bland annat i form av kartläggning
av kunders och andra intressenters krav samt
risker och möjligheter i samtliga verksamheter.
-Vi har gjort en genomlysning av vår verksamhet

Vi har gjort en genomlysning
av vår verksamhet för att se
om vi jobbar som vi vill.
för att se om vi jobbar som vi vill och som vi ska
enligt alla riktlinjer, vår policy, lagar, planer med
mera som styr vårt arbete.
Exempelvis har man tittat på hur felanmälan
sköts, uthyrningsprocessen och hur underhållsarbetet fungerar.
– Vi har fått bryta ner dessa processer till

grunden, för att se exakt hur de fungerar, gått
igenom risker som till exempel följder av att en
person slutar hos oss. Då kanske det behövs
justering av rutiner när någon annan tar över,
förklarar Anneli Algeson Rask och betonar att
diplomeringen helt enkelt är ett bra verktyg för
att hitta brister i verksamheten men också för att
hitta det som fungerar bra.
Med jämna mellanrum görs dessutom kundundersökningar för att ta reda på vad hyresgästerna
tycker, vilket också är ett sätt att mäta verksamhetens kvalité. Diplomeringen har skett i samarbete med Miljöstegen.

För mer information och kontaktuppgifter se www.habohus.se

Hej företagare – missa inte
att få viktig information
direkt i din mailkorg!

CISSI LÖÖV
Näringslivschef

CHARLOTTA STENBERG
Näringslivskoordinator

THOMAS ADLERCREUTZ
Marknadsutvecklare

Vi på näringslivsavdelningen vill skapa de bästa möjliga
förutsättningarna för dig som företagare att starta, driva,
växa och etablera dig här i Enköping. Detta kan vi göra
tack vare många års erfarenhet och god förståelse för
Enköpings näringsliv.
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För att du ska få tips och viktig information från oss behöver
du registrera dig för att få vårt nyhetsbrev för företagare.
Då kommer du även att få inbjudningar till aktiviteter som
vi arrangerar. Välkommen!
enkoping.se/foretagarenyhetsbrev

Kontor: 0171-515 50 Mobil: 0704-94 17 64
E-post: info@peterspolare.se
Hemsida: www.peterspolare.se
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Enköpings Skog & Trädgård – från vänster: Jan Rosén, Jonas Bergqvist, Lars-Göran och Desireé Ståhl. 

FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

Enköpings Skog &
Trädgård i ny regi
PARET STÅHL har drivit Enköpings Skog & Trädgård i över 30 år.

Nu har de gått i pension.
– Många trodde vi lade ned, men Jonas Bergqvist klev in när
vi klev ur, säger Lars-Göran Ståhl, grundare av företaget.
TEXT & FOTO: LISELOTTE WALLEBRING

L

ars-Göran och hans
fru Desireé startade
upp verksamheten i
juni 1989 och är nu
glada att ha lämnat
över ansvaret till Jonas Berqvist
som är ingift i släkten. Detta skedde till årsskiftet.
– Äntligen! Vi har gjort vårt och
kan nu lägga mer tid på vår gård
i Fjärdhundra, säger en leende
Lars-Göran.
Många kunder har varit oroliga att Enköpings Skog & Trädgård, med sin butik och verkstad,
skulle gå i graven. Men så är det
alltså inte.
– Nej, jag har gått på upplärning
och klev in som ny ägare vid årsskiftet. Det här är något helt nytt
för mig och känns både roligt och
spännande, säger Jonas Bergqvist.
Verksamheten fortsätter alltså i
familjens regi och Jonas äldsta son
finnas även i kassan och butiken.
Jonas yngre söner visar även de intresse för företaget.
JONAS ÄR SNICKARE I GRUNDEN och har
tidigare arbetet inom kommunens
fritidsförvaltning. Planen är att
driva företaget vidare i samma spår
som tidigare men med större fokus

Jonas Bergqvist

Många verkstäder har lagts
ned runtom
i landet så vi
är glada att
kunna erbjuda
reparationer och
service och får
allt större upptagningsområde.

på att marknadsföra sig mer i sociala medier.
Enköpings Skog & Trädgård
har det mesta inom trädgårdsmaskiner och utrustning, arbetskläder, tillbehör samt bensin. De är
återförsäljare av några av de största
märkena i branschen.
Företaget utför även service och
reparationer samt garantiärenden
på Stihl, Husqvarna, Viking och
Briggs & Stratton.
– Många verkstäder har lagts
ned runtom i landet så vi är glada
att kunna erbjuda den servicen och
får allt större upptagningsområde,
säger Jonas.
fem år
tillbaka Jan Rosén som är en viktig
tillgång för verksamheten, konstaterar Jonas.
Coronapandemin har inneburit
en hel del försenade leveranser för
företaget men man hoppas på en
ljusning till våren.
– Vi lade tidigare in en försäsongsbeställning av Stihl och har
även lagt in en av Husqvarna och
hoppas ha varorna här snart, säger
Jonas.
Sommarhalvåret är Enköpings
Skog & Trädgårds högsäsong men

FAKTA
GRÄSKLIPPARE
1827 uppfanns den
av brittiske ingenjören
Edwin Budding.
1902 producerades den
första bensindrivna gräsklipparen för kommersiellt bruk.
Det finns runt 2,1 miljoner gräsklippare i Sverige.

I VERKSTADEN ARBETAR SEDAN

Enköpings Skog & Trädgård erbjuder det mesta inom skogs- och
trädgårdsmaskiner och utrustning,
arbetskläder, tillbehör samt bensin.

Jonas vill påminna om att det kan
vara en god idé att redan nu se till
att serva sina gräsklippare och andra maskiner.
– Det bästa är att göra det så här
års för i vår blir det kö och man
kan få vänta upp till en månad för
att få hjälp, konstaterar han.

De vanligaste gräsklipparna är gågräsklippare,
robotklippare och åkgräsklippare.
Svensken lägger under
sommaren cirka 58
minuter i veckan på att
klippa gräsmattan och
förbränner då mellan 200
och 500 kalorier.
KÄLLA: HTTPS://WWW.
MYNEWSDESK.COM/SE/
BRIGGS-STRATTON/PRESSRELEASES/DET-HAER-VISSTEDU-INTE-OM-GRAESKLIPPNING-780988
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Välkommen
Tillsammans
mot en mer hållbar
framtid

till din lokala elektriker!

Låt oss hjälpa dig att göra företagets
ekonomi mer hållbar.
Välkommen till Handelsbanken
Bålsta, Enköping, Kungsängen

Nu även
i Brunna.

Vi kan hjälpa dig
som företag, organisation eller
privatperson med:
• Installation av laddboxar

Vi öppnar butik i Brunna med massor av
reservdelar och tillbehör för både dig som
företagare och privatperson.

• Installation av LED-belysning

Hos oss hittar du det mesta
inom kategorierna:

• Installation av jordade uttag

•
•
•
•
•
•
•

Kem
Olja
Verktyg
Reservdelar
Förbrukning
Verkstadsutrustning
Takboxar / takräcken

Kungsängen / Brunna
Mätarvägen 9 A
08-594 699 10 (knappval butik Brunna)
Mån - Fre 07:00 – 17:00

En butik för
företags- och
personbilar

• Felsökningar och reparationer
• Byte av elcentral
• Ombyggnation av kök och badrum
• Elöversyn villa till fast pris 6 800:Välkommen att kontakta
oss för offert!

Veddestavägen 25, 175 62 Järfälla,
08-583 531 40 • info@erikssundsel.se

www.erikssundsel.se

Kia Ceed
Sportswagon

Kia Original vinterhjul
199 kr/mån*

Plug-In Hybrid

Privatleasing fr.

2 995

kr/mån**
Inkl. serviceavtal

Bli en del av en laddbar värld
Idag är över 60 % av Kias försäljning laddbar. Och med ett bra privatleasingpris på populära familjekombin Kia Ceed
Sportswagon Plug-In Hybrid, gör Kia det möjligt för fler att bli en del av en laddbar värld. Njut av en dynamisk
körupplevelse, lång räckvidd på el och skön komfort i kombination med fördelarna av elektrifierad körning.

Erbjudandet gäller registrerade bilar t.o.m. 31/3 2021 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3–1,5 l/100 km, CO2-utsläpp 29–33 g/km enligt körcykeln WLTP.
Försäljningsstatistik: Vroom jan–dec 2020. *Gäller endast vid nytecknande av Ceed SW PHEV. **Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil.
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Gustav Dahlensgata 9B, 74947 ENKÖPING

VÄLKOMMEN TILL EMC
Hos oss hittar du allt inom
arbets- och nöjesmaskiner för
hela familjen och företaget.
Vi servar och lagar det vi säljer.
Våra märken:
Husqvarna inom Skog & Trädgård
Ligiér och Microcar – mopedbilar
Weidemann och Everun – lastmaskiner
Goes – ATV och promenadskotrar
Kingsröd och STEPHEX - hästlastbilar
Öppettider:
Måndag till fredag 8 – 17
Till våren blir det även lördagsöppet.

Alexandra Svensson och Patrik Karlsson
i EMCs nya lokaler i Enköping.

