
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

Värdefulla kontakter
för nystartade företag 

Munktell Science Park • Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna • Telefon: 016-14 66 14 • Fax: 016-14 37 22  
 E-post: eskilstuna@nyforetagarcentrum.se • www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna

NyföretagarCentrum  
hjälper dig med:
• Att ge information och utbildning i frågor  
 kring företagande. 
• Att bolla din affärsidé och att utarbeta din  
 affärsplan.
• Att knyta värdefulla kontakter. 
• Att skaffa en ekonomisk rådgivare/revisor.  
• Att ordna kontakt med bankerna och Almi.  

www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna

Följ oss på Facebook!
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Året i siffror
NyföretagarCentrum  
Eskilstuna (NFC) 
Totalt har NFC haft 657 rådgivningar.

• 352 personer (53 % Kv) har fått rådgivning och/eller deltagit i  
   utbildning hos NFC

• 22 % av kunderna har utländsk bakgrund

• 178 av NFCs kunder har under året startat företag (ca 34 %  
   av totala antalet registrerade företag i Eskilstuna)

• 5 personer har genom NFC haft en mentor under året

• NFC har omsatt ca 1 mkr, vilket ger en kostnad på  
   ca 5 600 kr per nystartat företag

Utbildningar/informationsträffar

• Nyföretagarutbildningen ” 5 Steg till eget företag” med fem  
   utbildningstillfällen har genomförts fyra gånger

• Grundläggande bokföring. Två utbildningar under året.

• Löpande informationsträffar tillsammans med Skatteverket,  
   8 gånger

• Nyföretagardag tillsammans med Skatteverket, 2 gånger

• ”Måndagsklubben”. Utbildning/ seminarium på följande tema:
      – Bli framgångsrik på internet

      – Marknadsföring i praktiken

      – Bokslut och deklaration i Enskild firma

Kvinnors företagande
Av NFCs samtliga rådgivningskunder har 187 eller 53 % varit 
kvinnor. I de totalt 178 startade företagen, där NFC medverkat 
vid företagsstarten, har 106 varit kvinnor, vilket utgör 50 % av  
de nya företagarna.

Styrelse

Ordförande:   Elin Trygg              Elin Maria

VD:    Christer Dahl                NyföretagarCentrumEskilstuna

Ledamöter:   Per Abrahamsson              ALMI

    Henrik Buder                Sparbanken Rekarna

    Peter Carlsson              Structor Miljöteknik

    Sarita Hotti       Eskilstuna Kommun

    Carina Levin                 Matkonst i Sörmland

    Gösta Reinl                   Eskilstuna Fabriksförening

    Katarina Rülcker            Handelsbanken

    Joacim Scott                 SEB

    Annica Åkerblad               Elite Stadshotellet
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Grattis till Holger Frense,
Frense Byggnations,
Årets Nyföretagare 2015!

Nyföretagarcentrums Ordförande Elin Trygg och VD Christer Dahl 
delar ut priset till Årets nyföretagare 2015.

De flesta verksamheter behöver byggas 
upp under flera år innan företaget blir lön-
samt och det är bra att vara inställd på 
detta redan från början. Den dagliga verk-
samheten i företaget ska sedan finansieras 
med intäkter från försäljningen.

De vanligaste sätten att finansiera  
företagsstarten:

• Egna medel. 

• Lån från banken och/eller Almi. 

• Krediter från leverantörer: till exempel    
   genom bättre betalningsvillkor från  
   leverantören. 

• Förskott från kunder. Be om tidig  
   betalning om du har kunder som  
   känner dig och ditt företag väl. 

• Rörelsekredit i bank. Ofta en mindre 
   checkkredit för att finansiera variationer 
   i kassaflödet. Ofta kräver kreditgivaren 
   en personlig borgen.

Det är inte alltid som dina egna medel 
räcker till. Då måste du vända dig till en 
bank eller någon annan långivare. Den 
uppskattade risken i din affärsidé avgör till 
stor del hur mycket du kan låna och vilka 
krav som ställs på säkerheter för att lånet 
ska beviljas.

Några generella bidrag för att starta företag 
finns inte. Under vissa förutsättningar finns 
det möjligheter att ansöka om ekonomiskt 
stöd, till exempel för att öka syssel   sätt-
ningen eller skapa balans i och mellan 
regioner. Du kan aldrig förvänta dig att få 
hela din företagsstart finansierad av någon 
myndighet eller organisation. Vid de till-
fällen du kan få ekonomiskt stöd måste du 
fortfarande ställa upp med minst hälften i 
egen finansiering eller bankfinansiering.

"Starta eget-bidrag" via 
Arbetsförmedlingen
Ett exempel på ekonomiskt stöd är stöd  
till start av näringsverksamhet, "starta 
eget-bidraget". För att kunna söka bidra-

get ska du vara inskriven som arbets-
sökande vid Arbetsförmedlingen. Du kan 
få bidraget under högst sex månader. Din 
ansökan ska visa att din affärsidé kan ge 
dig var aktig försörjning. Bidraget är till för 
din personliga försörjning och motsvarar 
den ersättning du skulle ha fått som 
arbetslös. Det är viktigt att du gör din 
ansökan innan du sätter igång med  
verksamheten.

Företagslån hos Almi
Står ditt företag inför en ny fas i utveck-
lingen? Ser du möjligheter för företaget    
att växa eller effektiviseras? Med Almis 
företags lån blir det enklare att finansiera 
dina investeringar. Det finns inga formella 
begränsningar för hur lånet ska användas. 
Det kan gälla en marknadssatsning, inves-
teringar i produktionsutrustning eller köp 
av ett befintligt företag? Gäller det en inter-
nationell satsning kan Almi hjälpa dig med 
olika former av exportfinansiering. 

Finansiering vid start av företag

Banklån är för många företag den vikti-
gaste formen av extern finansiering. För  
att be vilja ett lån ser långivaren gärna att 
företaget har god försäljning och upp visar 
vinst. 

Vad gör en bank?
Banker förmedlar kapital och hanterar  
risken i samband med det. I samhället 
finns överskott på kapital som bankerna 
lånar upp, till exempel genom inlåning och 
obligationer. Banker lånar sedan ut kapita-
let till den som behöver lån och finansie-
ring. På så sätt slipper låntagaren att själv 
försöka hitta enskilda personer eller företag 
som vill låna ut pengar. En risk som ban-
ken måste hantera är att  låntagaren inte 
kan betala tillbaka hela lånet. 

Men bankerna kan sprida upplåning och 
 utlåning på olika källor och därmed mins-
kar den totala  risken för banken.

Vad kan banken göra för dig?
Om ditt företag behöver finansiering har 
 bankerna flera alternativ som du kan välja 
bland. Banken erbjuder olika typer av lån 
och krediter och kan erbjuda olika sätt att 
frigöra kapital ur företagets tillgångar, till 
exempel via factoring eller leasing.

Ett lån innebär att du ingår ett avtal med 
kredit givaren. Lånet ska alltid betalas till-
baka. I avtalet med kreditgivaren fastställs 
en amorteringsplan som bestämmer när 
lånet ska betalas tillbaka. Avtalet reglerar 

även vilken ränta som låntagaren ska betala 
under lånets löptid och vilka säkerheter 
som ska tillskjutas i form av till exempel 
inteckningar i låntagarens tillgångar.

När behöver du bankfinansiering 
till ditt företag?
Företag behöver finansiering av olika 
anledningar. Kanske vill du förnya eller 
ersätta befintliga tillgångar i företaget, 
expandera eller effektivisera verksam heten 
eller starta ett dotterbolag. Kanske vill du 
starta ett helt nytt företag. Banklån är fram-
för allt lämpligt när det handlar om investe-
ringar i materiella tillgångar, som går att 
sälja på en andrahandsmarknad.

Vad kan banken göra för  
mig som nyföretagare?

Försäkringar för dig och  
företaget. Ingen verksamhet  
är den andra lik. Därför skiftar 
även försäkringsbehovet.
Företagare har samma rätt som anställda 
till det sociala försäkringssystemet, men 
det finns skillnader som är viktiga att 
känna till. Följande uppställning ger dig en 
uppfattning om några försäkringar som 
kan bli aktuella när du startar företag.

För dig själv, till exempel:
• Arbetslöshetsförsäkring. 

• Pensionsförsäkringar eller privat  
   pensionssparande. 

• Olycksfallsförsäkring. 

• Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom    
   kan du få ersättning för fasta kostnader.

   Du kan även teckna försäkringar som  
   höjer sjukpenningen, och andra som   
   täcker kostnader för läkarvård och  
   vikarie.

För företaget, till exempel:
• Egendomsförsäkringar 

• Ansvarsförsäkring 

• Avbrottsförsäkring 

• Rättskyddsförsäkring

Juryn's motivering:
Med en klar och utmanande vision har Holger Frense 
påbörjat ett företagsbygge som bygger på kvalitet och 
långsiktighet, vilket är till gagn för såväl branschen som 
Eskilstuna.

På kort tid har Holger Frense målmedvetet och med stor 
energi etablerat sig som företagare. Han har lagt grunden 
för ett företagande med stor potential till att växa och 
skapa betydande värde.
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– Utbildning för dig som tänker eller nyligen har  
startat eget företag

5steg
till eget företag

Nyföretagarcentrum tillsammans med samarbetspartners erbjuder  dig som 
tänker starta eller nyligen har startat företag en grund läggande utbildning  om 
företagande vid fem tillfällen. 
Välkommen till en kurs där vi går igenom och svarar på frågor om det viktigas-
te du behöver veta inför start och drift av företag. 

● Vad ska jag som driver enskild firma tänka på?
● Vad säger mig balans – och resultaträkningen?
● Vilka möjligheter har jag att planera resultat och vilka skatteeffekter får det?

NyföretagarCentrum i samarbete med auktoriserad redovisningskonsult Mats Almgren, 
LRF – konsult, inbjuder till informationsträff på temat:

ENSKILD FIRMA  
– Inför årsbokslut och deklaration

NyföretagarCentrums  
måndagsklubb
Affärsskola för nya företagare De fem träffarna behandlar:

● Uppstart    – Nyföretagare och olika företagsformer
● Affärsplan
● Avtal och försäkringar 
● Ekonomi och finansiering
● Bli framgångsrik på internet

NyföretagarCentrum tillsammans med revisor Susanne Wilander, Adsum Revisorer & 
Företagskonsulter AB, erbjuder dig som tänker eller nyligen har startat företag en 
utbildning vid två tillfällen där vi behandlar de grundläggande frågorna om redovis-
ningen. Tillsammans med NyföretagarCentrums individuella rådgivning gör detta dig 
bättre rustad som företagare.

Kursen behandlar bl a följande
● Löpande bokföring
● Kontantmetoden resp faktureringsmetoden
● Kontoplan
● Fakturan
● Hur bokför jag olika affärshändelser? Praktiska övningar
● Redovisning av skatter och moms
● Avstämningar

– Utbildning för dig som tänker eller nyligen har  
startat eget företag

Grundläggande
bokföring

Vi går igenom och ger dig en metod för hur du strukturerat kan arbeta med internet-
marknadsföring. Genom praktiska exempel får du kunskap och konkreta tips som du 
omedelbart kan tillämpa i din egen verksamhet.

På programmet står bland annat:
Hur du kan dra nytta av internet genom att:
●  skapa en bra och säljande hemsida
●  få information om din marknad och dina kunder
●  finnas på sociala medier, t ex Facebook
●  synas på Google (sökmotoroptimering)

Med Torbjörn Johansson, internetmarknadsförare och serieentreprenör

"Bli framgångsrik
på internet"

Här är ett axplock av våra 
infoträffar och utbildningar
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De flesta företag inser att det blir allt viktigare att synas i de sociala 
 medierna. De sociala medierna är många och det kan vara svårt att 
hålla dem isär. Här kommer en kort genomgång och hur du kan 
an vända dem. 

Facebook är en av de mest besökta webb sidorna i världen och har 
över 4 miljoner medlemmar enbart från Sverige. Om du har eller håller 
på att starta en verksamhet är en företagssida en bra kanal att sprida 
ditt varumärke på. Via företagssidan kan du skriva nyheter, uppdate-
ringar och interagera med dina kunder. Om de gillar din verksamhet 
kan de lägga till dig som ett Fan. Ju fler fans din sida har, desto fler 
kommer att se dina uppdateringar. 

Linked In är ett professionellt nätverk där du som användare lägger 
upp ditt personliga CV på nätet. Genom Linked In kan du enkelt knyta 
nya affärskontakter och nätverka med likasinnade. 

Via Twitter kommunicerar du endast med 140 tecken per uppdate-
ring. Här gäller det att vara kortfattad vilket innebär att nyheter snabbt 
och enkelt sprids via Twitter. I Sverige används Twitter mycket av  
personer inom mediabranschen och journalister. Om du gillar att vara 
uppdaterad och att kommunicera kortfattat är Twitter kanalen för dig.  

På Instagram kommunicerar du primärt via bilder. Ta en bild via 
mobil kameran, lägg upp den på instagram och visa den för världen. 
Du kan via Instagram följa vänner, familjen eller dina förebilders var-
dag genom att se och gilla deras bilder. Om du säljer produkter eller 
tjänster som gör sig bra på bild så är instagram en bra kanal för dig.

Bra ställen att  synas på  
i sociala medier.

Affärsdokument, hemsida, trycksaker, visit-
kort, prissättning, hur lokalen ser ut och 
var den finns, din tillgänglighet och hur du 
sköter dina kundkontakter ger tillsammans 
före taget en profil. Profilen är en viktig del 
av marknadsföringen.

Marknadsföring och reklam är inte samma 
sak. Marknadsföring i ett företag handlar 
om hur du hittar dina kunder och hur du 
behåller dem. Annonser och annan reklam 
är kanaler du kan använda för att få kun-
den att uppmärksamma produkten eller   
tjänsten och påverka kunden att köpa av 
just ditt företag. Nöjda kunder är oftast den 
bästa marknadsföringen. 

När du planerar din företagsstart – försök 
att sätta av pengar även till reklaminsatser 
och annan marknadskommunikation. Det 
är ingen nytta med att ha en bra produkt 
eller tjänst om ingen känner till den. Satsa 
därför på att ta ett helhetsgrepp om din 
marknadsföring redan från början. När du 
undersöker marknaden lär du dig mycket 
som du har nytt av när du sätter upp 
målen för företaget. Dela upp marknaden 
och koncentrera dig på att bearbeta mål-
gruppen du har valt ut. Det är aldrig så att 
"alla" ingår i målgruppen. Bestäm dig för 
hur företaget ska nå målen, både på kort 
och lång sikt. 

Allt detta avgör vilka reklamkanaler du ska 
använda dig av. En annons i rätt media kan 
vara ett bra alternativ, men sällan som 
enda insats. Annonsen måste finnas med i 
ett sammanhang. Du kanske kan göra ett 
utskick till möjliga kunder och följa upp per 
telefon eller med ett personligt besök. 
Glöm inte heller att utnyttja dina kontakter.

Hur marknadsför jag  
mitt företag på bästa sätt? 

Innan du börjar leta – analysera 
företagets behov
Lokalen du letar efter ska inte bara passa 
den verksamhet som du bedriver, den ska 
också vara en arbetsplats där människor 
ska trivas. Genom att analysera dina 
behov innan du börjar leta kan du spara 
både tid och pengar. 

Vilken typ av lokal letar du efter?
Kontorslokaler, butikslokaler eller lager-
lokaler, det finns en mängd anpassade 
lokaltyper att välja bland. Innan du börjar 
leta bör du fundera på vilka utrymmen 
 ifråga om kontor, förråd, lager, personal-
utrymmen och så vidare som du behöver. 
Tänk också på att det för en del verksam-
heter krävs att myndigheterna godkänt 
lokalen för den verksamhet som du har 
tänkt använda den till. Det kan till exempel 
handla om livsmedelsförsäljning och res-
tauranger. För ett mindre eller ett nystartat 
företag som bara behöver kontorslokaler 
kanske ett kontorshotell är den smidigaste 
vägen att gå. 

Utgå från den befintliga budgeten
Läge och skick är ofta helt avgörande för 
kostnaden. Så innan du börjar leta kan det 
vara bra att ha funderat igenom vad en rik-
tigt bra lokal är värd för dig. Bestäm dig för 
hur mycket du vill betala innan du börjar 
titta efter lokal. Tänk också på att det för-
utom hyra tillkommer andra kostnader som 
till exempel el, försäkringar och städning.

Välj rätt läge
Att tänka på!

• Har ditt företag ett stort behov av att  
 finnas nära kunder eller samarbetspart- 
 ners?

• Vilka konkurrensfördelar uppnår du om  
 lokalen finns i ett visst område?

• Vilka möjligheter till transporter och till  
 gänglighet behöver ditt företag?

• Vilket behov av parkeringsplatser, för   
 såväl kunder som anställda, behöver du?

• Behöver du närhet till kollektivtrafik eller  
 service så som butiker eller restaur-   
 anger?

• Är det viktigt att ditt företag finns i ett   
 visst område av statusskäl?

• Hur mycket är du beredd att betala?

Hur stor ska lokalen vara?
Företag har olika behov och därför finns 
det inte några generella regler för hur 
många kvadratmeter som krävs per 
arbetsplats, men ett kontorsrum för en 
person kan sällan vara mindre än cirka 
8-10 kvadratmeter. Om man räknar på 
kontorslokaler kan man räkna med ungefär 
25 kvadratmeter per arbetsplats, inklusive 
utrymmen som mötesrum, förråd, 
personal rum med mera.  

När du har bestämt dig
När du väl har bestämt dig för en lokal 
som du kan tänka dig att hyra, bör du 
noga läsa igenom hyreskontraktet. Känner 
du dig osäker kanske du ska ta hjälp av en 
jurist eller någon annan kunnig för bättre 
sätta dig in i exakt vad som gäller? När du 
läser igenom hyreskontraktet är det viktigt 
att det framgår vad som ingår i hyran till 
exempel el, vatten och värme. Ett hyres-
avtal gäller tills vidare om annat inte har 
avtalats och vanligtvis är uppsägningstiden 
nio månader. 

Vilka regler gäller?
Generellt sett så brukar hyresvärden bedö-
ma och kontrollera hyresgästen utifrån lite 
olika punkter till exempel: 

• Om verksamheten du har planerat  
 bedriva är lämplig för lokalen och områ- 
 det där lokalen finns.

• En del hyresvärdar vill kanske att man  
 ska ha ett registrerat företag, aktiebolag,  
 handelsbolag eller en enskild firma.

• Sedvanlig kreditupplysning görs där   
 hyresvärden stämmer av att hyres-  
 gästens kreditvärdighet är god. Alltså   
 inga betalningsanmärkningar.

• Innan man tar steget för att hyra lokal  
 bör man också funderat på hur länge   
 man har för avsikt att göra detta efter-  
 som avtalstiden för att hyra lokal oftast  
 brukar ligga omkring 3 år.

• Är ditt företag nystartat? Då kanske   
 hyresvärden begär en ekonomisk säker- 
 het, som en bankgaranti på sex måna- 
 ders hyra eller en borgensman. 

Att tänka på då man letar 
lokaler till sitt företag.
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Bilar
Bilia Personbilar AB
Mått Johanssons Väg 54. 631 07 Eskilstuna. www.bilia.se

Per Larsson. tel 016-16 85 00. per.larsson@bilia.se

Bilia Personbilar Eskilstuna är en av Bilias 96 anläggningar i 
Norden. Vår affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och till-
läggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. För 
oss är det utan tvekan kunden som står i fokus och vi satsar på att 
ha de mest nöjda kunderna i bilbranschen.

I Eskilstuna säljer vi Volvo, Hyundai och Renault personbilar samt 
Renault transportbilar, vi har självklart också begagnade bilar. Vi har 
även Service- och plåtverkstad samt en välsorterad butik och därtill   
en trevlig restaurang. Förutom bilförsäljning erbjuder vi även finan-
siering, service, tillbehörs- och reservdelsförsäljning, glasbyte och  
hjulskifte. Därutöver säljer vi drivmedel och har en tvätt. Vi har 
också en nyöppnad web-shop. 

Allt betalas förmånligast med ett kostnadsfritt Biliakort, som har 
 samarbetspartners med företag inom olika branscher vilket ger 
unika erbjudanden, rabatter och specialpriser. Genom att ringa 
0771-400 00 till ”BiliaNu” går det att ha kontakt med oss dygnet 
runt. 

Vi har en väl utarbetad miljöpolicy och arbetar ständigt med 
förbätt ringar. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade 
enligt  ISO 14001.

Fastigheter/lokaler
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Box 5035. 630 05 Eskilstuna. www.kfast.se 

Slawik Misiak. tel 016-16 75 11. slawik.misiak@kfast.se

Som det ledande fastighetsbolaget i Eskilstuna erbjuder vi pris-
värda bostäder och lokaler. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart 
ansvarstagande, bygger och utvecklar vi Eskilstuna och Torshälla.

Kommunfastighet arbetar inom fyra affärsområden; bostäder, kom-
munala lokaler, näringslivslokaler och badverksamhet. Vi äger cirka 
7100 lägenheter såväl centralt som på landet, 150 000 kvm indu-
strilokaler och förvaltar cirka 600 000 kvm kommunala verksam-
hetslokaler. Vi är idag cirka 430 medarbetare.

Kommunfastighet är trippelcertifierad inom miljö, arbetsmiljö och 
kvalitet. Vi får bra betyg i medarbetarundersökningar där våra med-
arbetare är stolta, motiverade och trivs bra. Kommunfastighet väl-
komnar mångfald och medarbetare med olika bakgrund och bo-
sociala frågor står oss varmt om hjärtat. Det menar vi är affärsmäs-
sig samhällsnytta.

Ladingen
Kungsgatan 66, 632 21, Eskilstuna. www. ladingen.se

Marcus Olofsson. tel 08-20 28 34, 0709-20 30 61.  
marcus@ladingen.

Namnet Ladingen är hämtat från det gutniska språket som talades 
under medeltiden och framåt på Gotland, och betyder vår. 
Ladingen äger och förvaltar i huvudsak kontors-, lager- och 
handels fastigheter.  

Vi är ett familjebolag och har sedan starten 1982 förvärvat och  
förädlat steg för steg och idag uppgår det totala beståndet till  
ca 1 60 000 kvm.Vår affärsidé är att förvärva fastigheter i områden 
med stor utvecklingspotential och förädla dessa för att passa våra 
kunders varierande behov. I Ladingenfamiljen ingår fastighetsbolag 
i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby med stark lokal profil och 
förankring.

Vår filosofi är enkel: vi vill skapa bättre lokaler att trivas i för hyres-
gäster, deras medarbetare och kunder.

SkandiaMäklarna Kommersiella 
Fastigheter i Mälardalen
Nygatan 18. 632 20 Eskilstuna  www.skandiamaklarna.se   
016-542 0200

Bo Söderholm. tel 016-542 0201.  
bosse.soderholm@skandiamklarna.se

Vi är sedan många år Mälardalens ledande förmedlare av hyreshus, 
kommersiella fastigheter och lokaler.

Vare sig Du skall sälja eller köpa hyresfastigheter, industrifastig-
heter, affärsfastigheter, eller jord- och skogsbruksfastigheter, är  
Du välkommen till oss. 

Liksom om Du vill hyra eller ha hjälp med att hyra ut en lokal. Vi har 
erfarenhet, expertis och kunskap att genomföra såväl fastighets-  
som bolagsaffärer.

Vårt huvudsakliga geografiska område är Mälardalen, men vi tar  
emot uppdrag över hela landet.

Försäkringar
Länsförsäkringar Södermanland 
Kungsgatan 7. 630 14 Eskilstuna. www.lfs.se

Åsa Swartling. tel 016-48 42 28. asa.swartling@lfs.se

Hos oss kan du försäkra dig själv, verksamheten, bilarna och dina 
anställda mot det mesta. Eftersom alla företag är unika, hjälper vi till 
att plocka ihop en försäkringslösning för just ditt företags behov. Vi 
ger dig tryggheten av ett försäkringsbolag som finns nära, med god 
lokal kännedom och skadeservice i form av skadereglering och 
besiktning. Hos oss får du goda råd som skapar trygghet idag och 
i framtiden.

 

Banker
Handelsbanken
Kungsgatan 16. 630 14 Eskilstuna 
www.handelsbanken.se/fristadstorget

Monica Forsblad. tel 016-16 99 01. mofo02@handelsbanken.se

Handelsbanken ligger i år igen på första plats vad gäller kundnöjd-
het bland de fyra svenska storbankerna. Placeringen gäller såväl 
privat- som företagssidan. Det känner vi oss både stolta och glada 
över. Samtidigt vet vi att det går att bli ännu lite bättre. Vi har fokus 
på kundmötet, är långsiktiga och tar beslut nära dig som kund.

Kontakta oss gärna för rådgivning! 

Nordea
Faktorigatan 2, 632 20 Eskilstuna. www.nordea.se

Linda Hallberg. 070-617 82 28, linda.hallberg@nordea.se

Jenny Peterström. 072-562 48 77, jenny.peterstrom@nordea.se

Nordea är nordens största finanskoncern. Vi kombinerar vår storlek  
och finansiella styrka, med en lokal närhet. Oavsett i vilket skede 
du är i ditt företagande kan Nordea vara din stabila och trygga 
partner. Vi gör skillnad för dig som företagare genom vårt engage-
mang, arbetssätt och specialistkompetens. 

Vi styrs av våra värderingar, vilket innebär att vårt arbete i Nordea 
har ett enda syfte: att ge positiva kundupplevelser. Det är något 
som vi alla i Nordea lever efter!

Vårt Företagspaket är en helhetslösning med våra bästa tjänster för 
dagliga bankaffärer. Som företagare har du ansvaret dels för ditt 
företag och dina anställda, men också för din privata ekonomi. 
Med en Bankrådgivare får du koll på både företagets och din priva-
ta ekonomi och kan ägna mer tid åt ditt företagande! Läs mer om 
vad vi kan  erbjuda just dig på www.nordea.se.

Välkommen att besöka oss på Faktorigatan 2!

SEB 
Box 1116. 631 80 Eskilstuna. www.seb.se 

Siv Mathisen-Westerberg. tel 016-317 95 68 
siv.mathisen-westerberg@seb.se

SEB erbjuder finansiell service för företag, institutioner och privat-
personer på över 20 språk dygnet runt alla dagar på året. Den 
gemensamma företagskulturen i SEB-koncernen bygger på de fyra 
värderingarna engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och 
professionalism. Har du en spännande affärsidé som du vill testa? 
Kanske har du nyligen kommit igång med ditt företagande, eller 
börjar det bli dags att utöka? Som en Sveriges ledande småföreta-
garbanker kan vi ge dig extra stöd och professionella råd. 

Kontakta gärna oss för rådgivning.

Sparbanken Rekarne
Kungsgatan 5. 631 93 Eskilstuna. www.sparbankenrekarne.se

Patrik Karlsson. tel 016-15 81 58 
patrik.karlsson@sparbankenrekarne.se

Vi på Sparbanken Rekarne brinner extra mycket för lokala företag.  
Har du nyligen förverkligat drömmen om att starta företag brinner  
du förmodligen för en idé – inte för administration och bokföring. 

I vårt småföretagspaket ingår tjänster som hjälper dig att hantera 
det praktiska på ett enkelt sätt. Du har en affärsplan och är redo att 
förverkliga den. Vi hjälper dig med en bra start, en grundtrygghet, 
smidiga betalrutiner och att lösa finansieringsfrågan. Börja med att 
besöka oss på Företagsmarknad, tillsammans kan vi se över ditt 
företags behov av banktjänster och finansieringslösningar. 

Läs mer om ” Bättre affärer – paketet för småföretagare” på   
www.sparbankenrekarne.se/foretag under fliken ”Starta eget”.

Välkommen till din lokala bank!

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kyrkogatan 8. 631 93  Eskilstuna. 

www.sparbanksstiftelsenrekarne.se

Christina Wetterberg. tel 016-13 13 10

sparbankenrekarne.se

Vi har det största antalet privat- och  
företagskunder av alla banker i Eskilstuna, 

Strängnäs och Mariefred. 
Jämför bankerna du också!



kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, 016-14 66 1412

Marknadsföring
Arkitektkopia 
Box 344. Eleonoragatan 18. 631 05 Eskilstuna.  
www.arkitektkopia.se

Peter Gippert. tel 016-12 00 11 / 0707-55 53 12 
peter.gippert@arkitektkopia.se

Tryckeri, expo och ritningar 
Snabbt, snyggt, flexibelt och kostnadseffektivt. Kort och gott,  
digitaltryck är oslagbart när tiden är knapp, kvaliteten avgörande,  
uppdateringar behöver göras och kostnaden ska hållas nere. Idag  
slår digitaltryck offset på fingrarna när det gäller kvalitet samt pris 
på upplagor upp till flera tusen exemplar. Vi hjälper bygg- och fast-
ighetsbolag, arkitekter, reklambyråer och marknadsavdelningar att 
utveckla, förpacka, dokumentera och synliggöra sina eller sina 
kunders idéer och varumärken. Broschyrer, visitkort, banderoller, 
och dekaler är några exempel. På vår hemsida kan du inspireras 
och bekanta dig med våra produkter och tjänster. 

Varmt välkommen!

Eskilstuna-Kuriren
Box 120. 631 02 Eskilstuna. www.ekuriren.se

Anders Boberg. tel 0708 876407. anders.boberg@ekuriren.se

Eskilstuna-Kuriren hjälper dig som företagare att utifrån dina 
behov nå fram i mediebruset. Vi har ett flertal väletablerade mark-
nadskanaler i Sörmland som vi jobbar med; dagstidningen 
Eskilstuna-Kuriren, Näringslivsmagasinet Affärslivbiz, gratistidning-
arna Extra EK och Extra ST, webbsajter, webb-TV, Google, tema-
tidningar, livsstilsmaga sinet Evelina samt reklam- och produktions-
tjänster. Alla kanaler har sina unika styrkor och konsumeras av 
olika målgrupper, i olika situationer och under olika tider på dygnet 
vilket ger fantastiska möjligheter för dig som företagare att öka er 
försäljning. Vi erbjuder dig som nyföretagare två timmars kost-
nadsfri konsultation hos vår reklambyrå reklamateljen.

Madicon Communication AB
Smörparken, Kyrkans hus. 632 20 Eskilstuna.  
www.madiconcommunication.se

Kenneth Larsson. tel 016-400 15 01. kenneth@madicon.se

Madicon Communication är en kommunikationsbyrå med fokus 
på var du befinner dig. Du som läser det här är troligtvis i start-
groparna eller har just startat. Vi tar avstamp i dina värderingar och 
vad som är bäst för din affär. Vi kallar det för värdedriven kommu-
nikation. Vi har lång vana av att jobba med nystartade företag och 
entreprenörer. Hos oss får du hjälp med mycket mer än bara kom-
munikation, men några vanliga saker vi hjälper företag med är:

• Grafiska identitetskoncept, t.ex. logotyper, visitkort m.m.
• Design och produktion av webbsidor och kampanjsidor.
• Sociala medier, t.ex. Facebook-annonser eller banners för sajter. 
• Förpackningsdesign.
• Redaktionell design, t.ex. böcker, kataloger eller tidningar.
• Direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev eller inbjudningar.

Det här är bara en del av det vi kan göra för dig, så kontakta oss 
gärna för en pratstund om vad just ditt företag behöver.

P.S. Prata med oss om våra startpaket för att marknadsföra 
dig i Sociala Medier.

Profeel Sweden AB
Kungsgatan 72. 632 21 Eskilstuna. www.profeel.nu

Joachim von Carlsburg. tel 016-12 00 70. jocke@profeel.nu

Vi är ett marknadsföringsbolag som erbjuder profil-, present och 
kontors produkter samt utformar och projektleder event för att 
stärka era kundrelationer och effektivisera era medarbetare.

Profeel Promotion levererar profil- och presentreklam, profil- och 
arbetskläder, trycksaker och exponeringsmaterial. Vi är även total-
leverantörer till kreativa personal- och företagsevent.

Profeel Office har ett brett sortiment av kontorsmaterial, möbler, 
inredning och ergonomiprodukter för att skapa en god arbetsmiljö. 
Du kan beställa produkterna direkt från oss, via nätet eller genom 
att besöka vår kontorsbutik i Eskilstuna.

Näringsliv/utveckling
ALMI Företagspartner  
Stockholm Sörmland AB
Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna. www.almi.se

Per Abrahamsson. tel 016-541 10 92. per.abrahamsson@almi.se 

Almi bidrar till att fler livskraftiga företag startas, att konkurrens-
kraften i etablerade företag stärks och att nya produkter och tjäns-
ter kommersialiseras. Vi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning för 
att stödja företag i utveckling och i olika faser i ett företags 
 livscykel. 

Välkommen att kontakta oss för en dialog om hur ditt företag kan 
utvecklas.

Se www.almi.se/stockholm-sormland för mer information.

Eskilstuna Fabriksförening
Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna. www.fabriksforening.se

Gösta Reinl VD. tel 016-14 17 00 
gosta.reinl@eskilstuna-fabriksforening.se

Eskilstuna Fabriksförening driver frågor av gemensam karaktär för 
att skapa gynnsamma förutsättningar och stärka medlemmarnas 
konkurrenskraft och lönsamhet. Som medlem hos oss kan du ta 
del av vårt stora nätverk, deltaga i seminarier och informations-
träffar samt erhålla ytterligare medlemsnytta genom aktiviteter i 
våra kommittéer och projekt som föreningen driver. 

Välkommen att kontakta oss!

Industrier
Eskilstuna ElektronikPartner AB 
Box 93. 631 02 Eskilstuna. www.elektronikpartner.com

Mikael Joki. tel 016-15 98 01. mikael.joki@eepab.com

Eskilstuna ElektronikPartner har utvecklat och tillverkat elektronik-
produkter sedan 1991 i Eskilstuna. Vår höga kompetens kring  
utveckling av elektronikprodukter är baserad på kunskap, erfaren-
het från tidigare projekt och återkoppling från vår egen monte-
ringsfabrik. Att gå från idé till färdig produkt på det mest effektiva 
sätt är något som gynnar både oss och våra kunder. 

Välkommen till oss med ditt nästa elektronikprojekt!

EQpack AB
Björksgatan 8B. 632 21 Eskilstuna. www.eqpack.se

Jan Oveby. tel 016-15 02 71. jan.oveby@eqpack.se

EQpack AB är ett oberoende emballageföretag. Vi hjälper dig att 
se till att dina produkter ser likadana ut när de kommer fram till 
slutdestina tionen som när du skickade dem, med kompletta 
system lösningar likväl som produktspecifika emballagelösningar. 
Vi har egen produktion och samarbetar idag med ett brett nätverk 
av underleverantörer och samarbets partners runt hela Europa,  
vilket hjälper oss att garantera hög leveranssäkerhet, hög kvalitet 
och rätt pris. Vi har starkt kundfokus, korta beslutsvägar och arbe-
tar med många olika typer av material.

Mälarplast AB
Hejargatan 14. 632 29 Eskilstuna. www.malarplast.se

Peter Wall. tel 016-51 72 41. peter@malarplast.se

Mälarplast är en komplett leverantör av plasttekniska lösningar. Vi 
tar helhetsansvaret från idé, konstruktion och prototyp till verktygs-
framställning och fullskaleproduktion av såväl små som stora detal-
jer, termo- som härdplaster. Monterade, tryckta, packade och klara! 
Genom vårt kunnande, breda och flexibla maskinpark, leveranssä-
kerhet ochbreda nätverk av duktiga samarbetspartners tillhandahål-
ler vi våra kunder en kostnadsoptimal och pålitlig leverans. Vi är 
certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Promet Precision AB
Munktellsgatan 1, 633 44 Eskilstuna  www.promet.se

Urban Lundevi 016-17 11 60 urban.lundevi@promet.se

Promet är en ledande leverantör av mätutrustning till svensk 
verkstads industri. Promet har ett mycket brett produktsortiment 
med allt från avancerade mätmaskiner, optiska axelmätmaskiner, 
laserutrustningar för kalibrering och för mätning i produktionen, 
rundhets-, form-, och ytjämnhetsmätare samt ett brett program  
av handmätdon.

Vår affärsidé är att tillsammans med kunden lösa mätproblem på 
bästa sätt samt att tillhandahålla en bra service och snabba leve-
ranser. Vi erbjuder också våra kunder en bra service med snabba 
reparationer där vi även utför kalibrering av levererade utrustningar 
med utfärdande av spårbara protokoll.

Volvobolagen i Eskilstuna
631 85 Eskilstuna. www.volvokoncernen.se

Stefan Hentschel. tel 016-541 55 62  
stefan.hentschel@volvo.com

Volvobolagen i Eskilstuna är ett samlande begrepp för de bolag   
inom AB Volvo som bedriver verksamhet här: Volvo Construction 
Equipment (anläggningsmaskiner), Volvo Information Technology 
(IT-tjänster), Volvo Group Logistics Services (logistik, materialflöde, 
reservdelar), Volvo Group Real Estate (fastighetstjänster) samt 
Alviva (företagshälsovård). Totala antalet anställda uppgår till  
ca  2 400.

IT/Kontor
Atea Sverige AB
Rademachergatan 1. 632 20 Eskilstuna. www.atea.se

Ulf Danielsson. tel 016-540 17 21. ulf.danielsson@atea.se

Atea är en ledande leverantör inom området it-infrastruktur.  
Vi har ett heltäckande utbud av tjänster, IT-produkter och mjukva-
ra  
för vidareutveckling och drift av it-infrastruktur. Vi erbjuder själv-
klart även IT-infrastruktur som funktion vilket minimerar dina inves-
teringar  
i hårdvara. 

Ring oss när du behöver prata med någon om hur du kan öka 
nyttan med it.

Juridik
Wockelberg Juridik
Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna

Anna Wockelberg. tel 073-502 20 56. anna@wockelberg.com

Wockelberg Juridik är en juristbyrå som arbetar nära sina klienter.  
Jag som driver Wockelberg Juridik heter Anna Wockelberg och är 
jurist med mångårig erfarenhet av bland annat familjejuridiska frå-
gor, avtalsrätt, bolagsrätt och skatterätt. 

Jag arbetar alltid i nära kontakt med mina klienter och vill att de 
skall känna sig väl omhändertagna och nöjda med den hjälp de 
får. 

Wockelberg Juridik AB har sitt huvudsakliga kontor i Munktell 
Science Park i Eskilstuna samt har mottagningskontor i Västerås 
och Fagersta.

Välkommen att höra av dig!



kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, 016-14 66 1414

Eskilstuna kommun 
Stadshuset. Fristadstorget. 631 86 Eskilstuna 
https://www.eskilstuna.se/sv/Naringsliv-och-arbete/Fakta-om-
naringslivet/Naringslivsutveckling/

Valentina Andic, Näringslivssekreterare

tel 016-710 74 08 / 070-089 37 94. Valentina.Andic@eskilstuna.se

Vill du ha stöd i kontakten med kommunen? Eskilstuna kommuns 
uppgift är att på olika sätt ge förutsättningar för att det lokala 
närings livet trivs och utvecklas. Andra uppgifter är att stimulera 
innovationer och nyföretagande samt att attrahera nya etablering-
ar till kommunen. Här finner du olika projekt, arenor och organisa-
tioner som på olika sätt jobbar med näringslivsutveckling. 

En av våra viktigaste samarbetspartners för att utveckla 
kunskaps intensiva tillväxtföretag är Munktell Science Park. Här 
finns även många av de andra aktörerna inom näringslivsutveck-
ling, innovationer och nyföretagande. Kontakten mellan företagare 
och Eskilstuna kommun ska vara smidig och enkel. När du som 
företagare vill komma i kontakt med kommunen och hittar inte rätt 
mottagare, kan du vända dig till näringslivsenheten för att få hjälp.

Välkommen!

Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4. Rothoffsvillan. 632 20 Eskilstuna. www.eskilstuna.nu

Maria Ringström. tel 016-400 03 66 maria@eskilstuna.nu

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns 
samlade  kraft för att i bred samverkan med näringslivet, förenings-
liv och  akademi positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för 
boende,  studier, besök, arbete och investeringar.

Bolagets övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara 
ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler 
arbetstillfällen inom besöksnäringen och kreativa näringar. Bolaget 
ska där igenom bidra till att kommunen uppnår de övergripande 
målen Attraktiv stad och landsbygd samt Fler jobb.

Destination Eskilstuna AB arbetar inom fyra affärsområden; mark-
nad (inklusive platsvarumärke, privatturism), möten, evenemang 
och destinationsutveckling. Bolaget är en del av Eskilstuna kom-
munkoncern.

Destination Eskilstuna Näringsliv 
Ekonomisk Förening ( DeNeF)
Munktell Science Park, Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna

Ulrika Allgren Strand, 076-001 60 06, ulrika@yourproject.se 

Föreningen skall fungera som en samlad kontakt mellan näringsliv  
och kommunen. Det skall ske genom dialog och kunskapsutbyte  
samt genom riktade insatser och aktiviteter. Som medlem i DeNeF  
ges du möjlighet att påverka och vara en del av Eskilstunas  
framtid.

Företagarna Eskilstuna - Torshälla
Munktell Science Park, Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna.  
www.foretagarna.se

Samordnare Jeanette Hellgren. tel 016-550 00 50
Ordförande Jens Persson. tel 070- 323 20 08

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare.  
Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det 
enklare att starta, driva, utveckla och säga företag. Företagarna 
arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag, 
både lokalt och nationellt. Vi företräder ca 75 000 företagare,   
vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion  
för ett bättre företagarklimat. Vi lyssnar på dig, det är ju för dig  
vi jobbar! Bli medlem du också, välkommen att kontakta oss!

Munktell Science Park
Portgatan 3. 633 42 Eskilstuna. www.munktellsciencepark.se

Stina Adolfson Kiviaho. tel 016-550 00 00 / 070-104 60 05 
stina@munktellsciencepark.se

Munktell Science Park är en kreativ mötesplats som är öppen för 
alla som är intresserade av idéer, entreprenörskap, företagande, 
innovation och utveckling. Här samlas entreprenörer, idébärare 
och företagare för att inspireras, skapa affärer och utveckla både 
sig själv och sin idé/företag. Utöver mötesplatsen erbjuder parken 
även arbetsplatser och kontor med fokus på kunskapsbaserade 
verksamheter. Level Up är ett förmånligt erbjudande för nystartade 
företag där du får en dynamisk, prisvärd arbetsplats med person-
lig support och nya nätverk.

Dessutom finns Create Business Incubator är en sk företagsinku-
bator som aktivt jobbar med utveckling av nystartade företag med 
stora tillväxtambitioner. Sörmlandsfonden investerar riskvilligt och 
aktivt ägarkapital tillsammans med regionens affärsänglar.

Unionen Mälardalen
Vasagatan 15. 722 15 Västerås. www.unionen.se

Mikael Widing. Tel 021-40 48 21. Mikael.widing@unionen.se

Unionen Egenföretagare är ett skräddarsytt medlemskap för dig 
som driver eget företag. Hos oss får du bland annat en av mark-
nadens bästa inkomstförsäkringar, affärsjuridisk rådgivning, affärs-
coachning och försäkringar till bra premier.

För at läsa mer om medlemskapet besök oss på  
http://www.unionen.se/medlemskapet/egenforetagare

Östsvenska Handelskammaren
Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna. tel 016-51 31 05
www.ostsvenskahandelskammaren.se

Chef Region Sörmland och Internationell Handel
Magnus Lindahl. tel 0709-81 77 23. magnus.lindahl@east.cci.se

Information och Handelsdokument
Eva Borgström. tel 016-51 31 05. eva.borgstrom@east.cci.se

Östsvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation, en 
stark näringslivsröst och en mötesplats för näringslivet i Sörmland, 
Östergötland och Gotland. Handelskammarens aktiviteter och 
tjänster bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar 
att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt. 
 
Varför Handelskammaren?
• Vi påverkar tillsammans regionen i en positiv riktning för företag  
 och företagande.
• Vi engagerar oss i viktiga frågor som t ex kompetensförsörjning,  
 infrastruktur och ett förbättrat näringslivsklimat
• Vi är ett värdefullt nätverk – lokalt, regionalt och internationellt.
• Vi utvecklar ständigt erbjudandet och affärsnyttan till våra  
 medlemar – från näringspolitik till internationell handel.
 
Internationell handel – en stor outnyttjad potential vilken 
Handelskammaren kan hjälpa dig vidare med!

1. Gör hemläxan – ta reda på vad som gäller!
2. Hitta rätt partner(s) – utan en bra partner är det svårt!
3. Ha tålamod – det tar oftast längre tid än man tror att komma  
 igång!

Revisorer/redovisning
ADBokföringsbyrå
Tranbärsvägen 17. 63353 Eskilstuna. 
www.anette@adbokforingsbyra.se

Anette Dujsel tel. 070-2030616. 

Vem bryr sig om dig och ditt företag?
Mindre bolag har ofta svårt att få den hjälp de behöver med eko-
nomi och bokföring. Vad skall man tänka på, hur ska man ta rätt 
beslut.

På ADBokföringsbyrå ser vi inte dig som en kund, vi är ditt bolag. 
Engagemang och support är vårt kännetecken.  Du får inte en 
som sköter din bokföring du får en partner som vill ditt och ditt 
bolags bästa med råd och hjälp från dag ett. Hur stort eller litet 
ditt bolag än är spelar ingen roll, hos oss är alla lika värda. 

Vad behöver du hjälp med?

Bokföring, Löner, Utvärderingar, Rapporter, Årsbokslut & 
Deklaration. Hör av dig så tittar vi på hur vi bäst hjälper dig.

Med 30 års erfarenhet att driva bolag får du en bra support till  
ditt företag. 

Boka in en timmes gratis konsultation, spelar ingen roll om du är  
nyföretagare eller redan driver bolag!

Adsum Revisorer & 
Företagskonsulter AB
Gredbyvägen 18. 632 21 Eskilstuna. www.adsum.se

Susanne Wilander. tel 076-762 76 64. susanne@adsum.se

På Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB är ambitionen att Du 
som kund ska erhålla ett mycket engagerat och professionellt 
mottagande, leveranser av önskade tjänster inom fastställda tids-
ramar och av hög kvalitet. Adsum är den mindre byrån med den 
stora byråns kompetens och nätverk. Vårt signum är enkelhet, 
personlighet och engagemang.

Vår affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade tjänster inom revi-
sion, redovisning och företagskonsultation till entreprenörer.

Ernst & Young AB
Köpmangatan 21. 633 40 Eskilstuna. www.ey.com/sweden

Andreas Pettersson. tel 016-10 85 50 
andreas.pettersson@se.ey.com

EY är en ledande global aktör med lokal förankring inom revision, 
skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 
medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar 
och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Det kan 
handla om trygghet i form av en anpassad revision, ordning och 
reda i redovisning och administration eller en effektivare ekonomi-
funktion. EY har kompetensen och erfarenheten som krävs för att 
ditt företag ska växa och uppnå full potential. Som nyföretagare är 
du varmt välkommen in till årets revisionsbyrå för en timmes kost-
nadsfri konsultation.  

Grant Thornton AB
Kungsgatan 10. 632 20 Eskilstuna. www.grantthornton.se

Rickard Olsson. tel 016-15 97 15. rickard.olsson@se.gt.com

Grant Thornton är Sveriges enda stora revisions- och konsultföre-
tag med fullt fokus på ägarledda bolag. Vi stöttar dig och ditt 
nystartade företag inför framtidens utmaningar och hjälper dig 
med bland annat redovisnings- och skatteregler. Med våra digitala 
tjänster kan du effektivisera din ekonomihantering. Dessutom ger 
vi stöd i ditt arbete med att skapa metoder och rutiner för att styra 
och följa upp din verksamhet. För nyföretagare erbjuder vi en 
timme kostnadsfri rådgivning. 

KPMG
Rademachergatan 17. 632 20 Eskilstuna. www.kpmg.se

Anders Thim. tel 070-990 639 72. 
Anders.thim@kmpmg.se

KPMG kan till exempel hjälpa dig att skapa goda varje-dag-ruti-
ner, göra det som behöver göras varje månad och stödja dig i 
arbetet med bokslutet. Vi kan vara insatta och samtidigt behålla 
överblicken och se ditt företag i ett större perspektiv. Vi kan hjälpa 
dig att förutse konsekvenser av beslut och analysera riskerna. 
Oavsett om du är nystartad, etablerad eller tänker expandera kan 
vi på KPMG hjälpa dig. Om du låter oss hjälpa till att utveckla din 
ekonomi, kan du fortsätta utveckla ditt företag. Välkommen att 
boka in en timmes gratis konsultation!



kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, 016-14 66 1416

LRF-konsult
Munktellstorget 2. 633 43 Eskilstuna. www.konsult.lrf.se

Mats Almgren. tel 016-17 64 42. mats.almgren@konsult.lrf.se

Med över 100 000 kunder är vi Sveriges största redovisnings- och 
rådgivningsföretag. Våra kunder finns i de flesta branscher. Vi är 
stolta över att vara branschledande inom bland annat bygg och 
anläggning, hästsport, åkerier och fastighetsägare. Våra duktiga 
skatterådgivare ser till att både du som privatperson och företag 
betalar rätt skatt. Specialister inom juridik och företagsekonomi 
ser till att du får rätt rådgivning för den fas ditt företag befinner sig 
i. Nu bjuder vi dig som blir ny kund hos oss på LRF Konsult i 
Eskilstuna på en kostnadsfri rådgivnings genomgång. Kontakta 
vårt kontor så berättar vi mer!

Mazars SET Revisionsbyrå 
Nygatan 35C 632 20 Eskilstuna. www.mazars.se

Martin Dagermark. tel 016-12 58 70. martin.dagermark@mazars.se

Vi är din självklara partner
När du köper revisions- och rådgivningstjänster så söker du något 
speciellt. Hos oss får du en partner som ger dig service, är enga-
gerad och tillgänglig och som levererar kvalitet. Och dessutom får 
du en rådgivare som är personlig, kan lyssna och som förstår dina 
frågor och problem. Tillsammans med dig bygger vi en relation 
och kontinuitet som gynnar dig och ditt företags utveckling.

NÄR DU BEHÖVER EN SPECIALIST
Det finns tillfällen när du behöver hjälp av våra specialister. Mazars 
är en fullservicebyrå och vi erbjuder tjänster inom revision, rådgiv-
ning, redovisning, IFRS/finansiell rapportering, skatt, Corporate 
Finance och bolagsärenden. Våra specialister kommer ofta med 
optimala lösningar som ingen annan tänkt på.

Rådek
Radermachergatan 6. 630 04 Eskilstuna. www.radek.se  
Johan Rudengren. tel 016-13 35 80. johan.rudengren@radek.se

Rådek erbjuder tjänster inom redovisning, ekonomistyrning, 
skatte rådgivning & revision för små samt medelstora företag. 

Vår styrka ligger i kunskap kring mindre företag. Vi finns i 
Eskilstuna med 18 anställda, Katrineholm med 12 anställda, 
Nyköping med 15 anställda, Flen 7 anställda samt Strängnäs med 
6 anställda. På byrån finns för 7 kvalificerade revisorer samt 13 
auktoriserade redovisningskonsulter. Rådek är delägare i Baker 
Tilly ett nätverk för revisorer och konsulter med över 500 anställda 
i Sverige, internationellt är vi det sjunde största nätverket.

PwC
Drottninggatan 4. 632 20 Eskilstuna. www.pwc.com/se

Henrik Bergquist. tel 010-212 77 59 
henrik.bergquist@se.pwc.com

Vi hjälper dig och ditt företag med revision, affärsservice (t ex 
löpande redovisning, löneadministration, bokslut, utredningar och 
analyser) samt affärsrådgivning (t ex starta och driva eget företag, 
köpa eller sälja företag, skattefrågor). För dig som nyföretagare 
kan vi hjälpa till med rådgivning vid t ex val av företagsform, 
 budgetering, uppstart av aktiebolag och övriga ekonomiska   
frågor som uppstår vid start av en verksamhet. Ring och boka in 
en  timmes kostnadsfri rådgivning i ekonomiska frågor vid uppstart    
av verksamhet!

Tjänster/Service
Elite Stadshotellet Eskilstuna
Hamngatan 11, 632 20  Eskilstuna, www.elite.se/eskilstuna

Annica Åkerblad 076-8704144

Elite Stadshotellet Eskilstuna är vackert beläget vid Eskilstunaån i 
en minst sagt inspirerande och avkopplande miljö mitt i city. Med 
när heten till stadens utbud och hotellets moderna faciliteter och 
först klassiga service erbjuder vi en i särklass unik och flärdfull 
upplevelse.  
Elite Stadshotellet är det självklara valet för både affärsresenärer,  
konferensgäster och weekendgäster och genom lyhördhet för 
gästernas önskemål och idéer samt vänlig personal har vi format 
den atmosfär som kännetecknar Elite Stadshotellet Eskilstuna. 

Hotellet är ett fyrstjärnigt fullservice hotell som förutom alla stan-
dardfaciliteter erbjuder hotellets gäster fri tillgång till gym och 
bastu. Här finns två restauranger, Bishops Arms och Y-won Bar & 
Grill som erbjuder god mat och dryck för alla. 

Hotellets konferensmöjligheter är oändliga och vi är mycket stolta  
att kunna erbjuda dig en helt nyrenoverad konferensavdelning.

Inom promenadavstånd finner du shopping, tåg och busskommu-
nikationer.

Välkommen till Elite Stadshotellet i Eskilstuna!

Eskilstuna Strängnäs  Energi  
& Miljö AB
Kungsgatan 86. 631 86 Eskilstuna. www.eem.se

Fredrik Stake. tel 072-243 14 47. fredrik.stake@eem.se

Som nyföretagare har du troligtvis fullt upp med att få din verk-
samhet i rullning. Vi ser till att du har det enkelt och bekvämt, så 
att du kan fokusera på dina affärer. Av oss får du vatten i kranen, 
el i uttagen, ett behagligt klimat på kontoret, återvinning av ditt 
avfall och ett supersnabbt stadsnät som ger dig tillgång till TV, 
telefoni och internet. Vi finns med dig under hela din arbetsdag 
(och resten av dygnet) och ser till att allt som måste funka  
verkligen fungerar.

Restaurang P-2
Portgatan 2. 633 42 Eskilstuna. www.p-2.se

Carina Lewin. tel 016-13 61 37. carina@p-2.se

Vägen till hjärtat går via magen heter det. Vare sig det gäller ett  
företagsevenemang eller en fest för nära och kära, är maten ett  
av de viktigaste medlen för att vinna gästernas hjärtan. Där kan  
vi hjälpa till, oavsett om det gäller en enkel buffé eller en trerätters 
galamiddag. Med en gedigen erfarenhet, ett brett kunnande och 
med service som ett av våra honnörsord kan vi ordna med allt från 
att bara hyra ut porslinet till att arrangera festliga totallösningar. 
Efter 24 år i branschen är vi fortfarande ett entusiastiskt och 
nytänkande företag fullt av fantasifulla idéer. För bokningar, inspi-
ration eller förfrågningar kring evenemang är du välkommen att 
kontakta oss!

Structor Miljöteknik AB
Miljökonsulter. Bruksgatan 8B. 632 20 Eskilstuna. www.structor.se

Peter Carlsson. tel 016-10 07 61. peter.carlsson@structor.se

Vi erbjuder miljötekniska konsulttjänster som rör mark, vatten, luft, 
byggnader samt arbetsmiljö. Tjänsterna består bl a av utredningar  
vid avveckling/rivning/försäljning av verksamheter och fastigheter 
samt vid förebyggande verksamhet som t ex arbetsmiljö, kontroll-
program och riskanalyser. Vi kan utgöra administrativt stöd vid 
upprättande av miljötillstånd som kan krävas för verksamheten 
samt även bistå med kontrollutredningar vid t ex köp av fastighe-
ter eller verksamheter. Vi erbjuder nya företagare 10% rabatt på 
våra ordinarie timpriser.

Vilsta Sporthotell
632 29 Eskilstuna. www.vilstasporthotell.se

Göran Pettersson. tel 016-51 30 80. info@vilstasporthotell.se

Budgethotellet i Eskilstuna.
Vilsta Sporthotell ingår i Sweden Hotels-kedjan som har ca 30 
hotell i landet. Hotellet är tre-stjärnigt och har även vandrarhem, 
stugby och camping. Hotellet ligger i Vilsta Naturreservat vilket gör 
att det finns många möjligheter för olika aktiviteter utomhus som t 
ex höghöjds bana, freesbegolfbana m m. Läget är perfekt för 
teambuilding, kickoffer, personalfester, konferenser och träningslä-
ger. Hotellet har en sporthall med gym, relaxavdelning med bastu 
och bubbelpool. Hotellet har också en restaurang i Rast-stugan 
med fullständiga rättigheter som heter Vilsta Sportcafe. Här finns 
allt från dagens rätt till buffeer och en trerätters festmeny. Vi har 
också olika temamiddagar t ex Italiensk afton och mexicansk 
afton. Fri parkering!
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NyföretagarCentrum 
– din naturliga kontakt  
vid start av företag
Nya företag är viktigt för Sverige 
och för vår region. 
Det startas alldeles för få företag i vårt land. 
Det insåg NyföretagarCentrum tidigt. Som 
en följd av detta finns det nu etablerade 
Nyföretagar Centrum på ca 100 orter i 
Sverige. I Eskilstuna har vi funnits sedan 
1989. Vi har fram till idag haft ca 8 500 
kunder, vilket har lett till drygt 3 000  
företagsstarter.   

Har din affärsidé goda  
förutsättningar? 
NyföretagarCentrums uppgift är att väg-
leda personer som har för avsikt att starta 
egna verksamheter. Arbetet börjar med att 
utarbeta den viktiga affärsplanen för att 
därmed kunna bedöma realismen i företa-
gets möjlighet till överlevnad. Förutom de 
frågor som finns i checklistan här bredvid 
gäller det också att göra en allmän bedöm-
ning kring omfattningen av den arbetsin-
sats som kommer   att krävas i förhållande 
till de personliga  resurserna. Håller affärs-
planen och finns de personliga resurserna 
som krävs är förutsättningarna goda för en 
nystart. I en affärsplan beskriver du din 
affärsidé, din bakgrund, marknaden och 
eventuell konkurrens samt de kunder du 
vänder dig till. Du gör en preliminär budget 
som visar verksamhetens ekonomiska 
 förutsättningar.

Du får god vägledning och kan själv göra 
din affärsplan på:  www.affarsplanen.com    

All rådgivning är kostnadsfri,  
konfidentiell och opartisk. 
Vi ordnar utbildningar och informations-
träffar inom områden som är relevanta och 
nyttiga för nya företagare. Oftast gör vi 
detta i samarbete med de företag som 
finns presenterade i denna broschyr. Titta 
på vår hemsida, följ oss på Facebook eller 
kontakta oss för att höra vilka utbildningar 
som är aktuella. Därutöver kan du också få 
kostnadsfri individuell rådgivning av 
NyföretagarCentrums rådgivare. 

Verksamheten finansieras av våra samar-
betspartners, som du finner i denna folder. 
Med stor sannolikhet behöver du ytter-
ligare stöd och hjälp, såväl under starten, 
som när verksamheten är igång. Då kan 
de kontakter som finns i denna folder  
vara värdefulla. Använd dem. De  
har nyttig kunskap och har bidragit  
till att du kommit igång och vill att  
du ska lyckas.

   

Med vänliga hälsningar  
NyföretagarCentrum Eskilstuna
Christer Dahl   
Catharina Matsdotter 
Torbjörn Johansson

  Kartlägg marknaden - vem är din kund?  

  Konkurrenter - prisbild 
  Kontakta möjliga leverantörer 

  Gör en skatte- och avgiftsanmälan 

  Registrera företaget hos Bolagsverket  

  Skaffa bankonto och bankgiro till företaget 

  Ordna finansiering   Krävs särskilda tillstånd för verksamheten? 

  Skaffa lokal och gå igenom hyresvillkoren innan  

  du skriver på   Beställ telefonabonnemang 
  Skaffa hemsida och e-postadress 

  Skaffa maskiner och utrustning 
  Teckna försäkring   Tala med försäkringskassan 

  Fundera på A-kassa  
  Gör kompanjonsavtal (om delägare)   

  Marknadsför ditt företag     Jobba på! 

Checklista

Vad kan du som företagare  
få hjälp med hos redo-
visnings-/revisionsbyrån?
Med specialiserade tjänster inom revision, redovisning, skatt och ekonomisk rådgivning 
ger revisorn en samlad bedömning av företagets risker och möjligheter. 

Redovisning
Redovisningsbyråerna hjälper till med upp-
läggning av ekonomisystem, kontoplan 
samt analys av resultat och balans-
rapporter. Du kan bl a få hjälp med:

• Löpande redovisning
• Underlag för skatter och arbetsgivaravgifter
• Löner 
• Upprättande av periodrapporter
• Budget
• Analyser och resultatuppföljning
• Likviditetsplanering 
• Bokslut
• Avstämningar 
• Årsredovisningar
• Momsredovisning 
• Deklarationer 

Varför ska jag som nyföretagare  
kontakta en revisor?
Redan i etableringsfasen kan du ha nytta 
av en dialog med en revisor. Det kan bl a 
gälla följande: 

Val av företagsform
Vilken form som är bäst beror bland annat 
på ägande, eventuell framtida försäljning 
och riskbenägenhet. Revisorn hjälper dig 
att finna den bästa juridiska formen för just 
din verksamhet.

Bolagsbildning
Oavsett val av företagsform kan du få hjälp 
med bolagsbildningen hos en revisor.

Privatekonomi
Hur sammanblandad är din privatekonomi 
med företagets? Skiljer det sig åt mellan 
företagsformerna? Hur kan jag på bästa 
sätt  planera min egen och företagets 
 ekonomi.

Ekonomisk analys
Hur ser lönsamheten ut i branschen?  
Vad är normala kostnader? Överhuvudtaget 
allt som rör ekonomin kan vara värt att gå  
igenom med en revisor.

Skatt
Samtliga revisionsbyråer erbjuder skatte-
rådgivning för både dig och ditt företag. 
Målet är att du ska betala rätt skatt varken 
mer eller mindre. Du får hjälp och råd 
beträffande bl a moms, bolagsskatt, 
inkomstskatt och sociala avgifter.

Företagsvärdering
Skall du ta över en befintlig verksamhet?   
Vad är den värd? Hur kommer det att se  
ut efter övertagandet?

Ta vara på  
möjligheterna.  
Vid sidan av den rådgivning  
du får hos NyföretagarCentrum  
kan du genom vårt goda  
samarbete med här nämda  
revisionsbyråer få en timmes  
gratis råd givning hos en revisor.  
Ta vara på möjligheten att  
redan från början göra rätt.  

Det lönar sig!

Torbjörn Johansson, Christer Dahl och Catharina Matsdotter
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GO SOCIAL
Madicon Communication jobbar med marknadsföring i många olika former, både 
fysisk, traditionell och digital. Något av det viktigaste vi vill dela med oss av till dig  
som är nyföretagare är ”Be Social”. Det finns en ständigt växande värld i ”molnet”,  
så glöm inte att möta och vårda dina kunder både i vår FYSISKA och DIGITALA värld. 

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI OM VÅRA FACEBOOK-PAKET FÖR FÖRETAG

JOHAN NORDIN 072-968 84 00   H  JOHAN.NORDIN@MADICON.SE       
KENNETH 070-565 91 98   H   KENNETH@MADICON.SE

BESÖK OSS: MADICONCOMMUNICATION.SE
FACEBOOK.COM/MADICONCOMMUNICATION.SE

KYRKANS HUS, SMÖRPARKEN ESKILSTUNA


