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RABATTEN GÄLLER ENDAST FÖR MEDLEMMAR
I VILLAÄGARNA, ESKILSTUNA. 
VID KÖP VISA GILTIGT MEDLEMSKORT.
RABATTLISTAN GÄLLER TILL NÄSTA UTGÅVA OM 
INGET ANNAT ANGES I ANNONS.

Villaägarna i Eskilstuna har 
Eskilstuna kommun som verk-
samhetsområde där det fi nns  
ca 13 500 villor. Av dessa är         
ca 3 500 medlemmar.

För att nå ut till olika villaom-
råden i kommunen fi nns där 
bildat föreningar som bedriver 
verksamhet för villaägare.

Villaägarnas Riksförbund fi nns i Sollentuna som svarar på 
frågor rörande juridik, ekonomi och teknik. Man bevakar 
beskattning, elpriser, räntor. 
– Vi ordnar föreningsmöten, studiebesök och byggkvällar.
– Vi erbjuder rabatter på en mängd inköpsställen  
   inom kommunen samt viss juridisk och teknisk råd 
   givning.
– Förmånliga villahemförsäkringar. 
– Du får också fem nummer per år av medlemstid- 
   ningen Villaägaren. Tidningen ger Dig aktuell och  
   viktig information i villafrågor.
– Vi arbetar för ett bra boende. 

Verksamhet under året;                                                      
Coronapandemin medför att föreningarna kan inte 
planera möten i förväg.
Håll uppsikt på din förenings hemsida för aktuella 
möten.

Stig Landstorp
Ordförande

VILLAÄGARNA
I ESKILSTUNA

Ordf. Stig Landstorp
Hammarby,

635 07 Eskilstuna
Tel: 076-814 38 20

e-post villaeskil@telia.com

Kassör Per Brink
Vikingag. 1

633 44 Eskilstuna
Tel: 016 - 14 23 66

ESKILSTUNA NORRA V.Ä.F.
Ordf. Stig Landstorp

Hammarby,
635 07 Eskilstuna
Tel: 076-814 38 20

ODLAREN V.Ä.F.
Ordf. Mattias Lodin

Skogvaktarvägen 85
633 49 Eskilstuna
Tel: 076-636 17 97

HÅLLSTA V.Ä.F.
Ordf. Erik Andersson

Björnvägen 9
633 70 Hållsta

Tel: 076 880 60 72
erik.andersson@eskilstuna.se

FLACKSTA VÄSTRA V.Ä.F.
Ordf. Lars-Ove Andersson

Lillängsvägen 10A
Tel: 070-238 87 49
632 22 Eskilstuna

lars-ove.andersson@swecon.com

VILLAÄGARNAS 
RIKSFÖRBUND

Box 7118. 192 07 Sollentuna
Tel: 010 - 750 01 00

info@villariks.se
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Dessa erbjudanden kan EJ kombireras med andra erbjudanden, rabatter och kampanjer
ESKILSTUNA VÄGEN 30 TORSHÄLLA    016 - 35 57 50   WWW.FARGBOLAGET.NU

Medlems-
erbjudande!
Hyr eller låna

släpvagn.
Se sidorna 32-33
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 Advokat
Bengt Qvigstad

  
 

Morkullavägen 3. 
633 49 Eskilstuna      
016-930 93
advokat @qvigstad.se

Medlem i Villaägarna 
erhåller en timmes 

konsultation utan kostnad

Rättsskydd och Rättshjälp förmedlas

§

§

§

§ §

Fastighetsrätt 

Tvistelösning

Familjerätt

Immaterialrätt

Entreprenadrätt 

Avtalsrätt

Köprätt

Allmän praktik

§

§

§

Advokatgruppen
Mellansverige
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Som medlem i Villaägarna kan du utnyttja rabatter 
och erbjudanden från olika leverantörer som gör villa-
livet enklare, roligare och billigare.

Det här är några av de förmåner  
du får som medlem:
• Kostnadsfri byggnadsteknisk och juridisk råd

givning. Villaägarnas experter svarar på frågor om 
bygglov, hantverkartvister, fel på köpt fastighet, 
planlösningfrågor, fuktproblem, installation av 
bergvärme och renovering av badrum.

• Medlemsförmåner. Villaägarna har under många år 
knutit samarbetsavtal med leverantörer inom bygg, 
färg, elektronik, försäkringar etc och med rabatter 
från 10-60%. Läs mer på villaagarna.se/formaner

• Magasinet Villaägaren.
• En organisation som driver frågor till förmån för 

villaägare. 

Som ett bevis på att våra tjänster håller högsta kvalitet är SkandiaMäklarna  

den enda fastighetsmäklare som rekommenderas av Villaägarnas Riksförbund. 

Vi bjuder dig som  villaköpare  
på Ett års medlemskap i  

Villaägarnas Riksförbund

SkandiaMäklarna  
rekommenderas av  

Villaägarnas Riksförbund

• Tryggad budgivning. En budgivningsprocess 
kan vara krävande och väcka många frågor, inte 
minst för budgivarna. Som medlem kan processen 
 kvalitetssäkras av en oberoende kontrollant  
från Villaägarna.

Läs mer på  
skandiamaklarna.se/villaagarna

Om Villa ägarnas Riksförbund

Villaägarna arbetar för bättre villaägarvillkor i dag 
och i framtiden, men också för att fler människor 
ska kunna förverkliga drömmen om ett eget hus. Det 
gör Villaägarna genom att bedriva ett kraftfullt opi-
nionsarbete, tillhandahålla fri juridisk rådgivning 
och genom att erbjuda medlemsförmåner som kan 
spara många tusenlappar i hushållsekonomin. Besök 
gärna Villaägarnas Riksförbund  för mer info.
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   www. erikstedt. se
016-14 20 22. Kungsgatan 72. Eskilstuna 

Återförsäljare för

Kontakta oss för offert

Vi tillhandahåller allt till      
 ditt badrum.
Kakel/klinker, badrums-
möbler, duschväggar, wc,  
badkar, handdukstorkar m m. 
Kom in i vår butik och låt dig 
inspereras! 
Tag med ditt medlemskort 
så erhåller du 15% rabatt              
på kakel/klinker och tillbehör 
såsom fix, fog, tätskikt, m m.

   (Ej i kombination med      
      andra erbjudanden).
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   www. erikstedt. se
016-14 20 22. Kungsgatan 72. Eskilstuna 
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Vi erbjuder paketpris på 
Konstruktion, A-ritningar 
och Kontrollansvarig.
Ring för offert!

www.cadhouse.se

016 - 51 71 00

Byggprojektering
Projekt & Byggledning
Besiktning &
Vibrationsmätning

Nystrandsgatan 23  633 46  Eskilstuna
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www.cadhouse.se016-51 71 00
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Att söka bygglov när man skall bygga ett hus som inte är producerat av en större 
hustillverkare innebär ofta att man själv måste komplettera med en energiberäkning 
för att få startbesked och sedan en verifierad  
beräkning för slutbeskedet. Vi utför alla energi- 
beräkning/verfiering enligt Boverkets  
byggregler (BBR 29). 

Snabbt, enkelt och till ett fast pris och normalt 
inom 3-4 dagar. Vi gör beräkningen för startbesked  
enligt de krav som gäller och du får en utförlig  
rapport.

Energiberäkning BBR 29

3 800 kr för en vanlig villa.
3 000 kr för en tillbyggnad med tre nya väggar.
4 200 kr för kommersiella lokalbyggnader.
700 kr därefter för verifieringsberäkning för slutbeskedet.

VI UTFÖR ÄVEN:
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ● ENERGIDEKLARATIONER

OVK ● VÄRMEFOTOGRAFERING ● FUKTBESIKTNING 
RADONBESIKTNING ● SLUTBESIKTNING VILLA
BESIKTNING AV SOLENERGIANLÄGGNINGAR

PL Ingenjörsteknik AB
Tosterö Åsby 1, 645 93 Strängnäs

Mobil: 070-486 53 54, E-post: petter@plingenjorsteknik.se
www.plingenjorsteknik.se
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Nystrandsgatan 4                       
633 46 Eskilstuna
info@kgel.se
www.kurtgoranselektriska.se

Tel 016 -16 59 90

EL

BELYSNING

DATANÄTVERK

GRÖN TEKNIK

VÄRME
elradiatorer m m

rabatt på alla produkter och material 
i samband med elarbeten.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

10 %

  Tänk påRotavdraget !
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RABATTERBJUDANDE
Förutom att ni som ,medlemmar i Villaägarna har en släpkärra för 
utlåning/uthyrning hos oss, erbjuder vi också fina rabatter på hela 
sortimentet. Bl a färg, tapeter, golv, pellets, grillar, kakel & klinker, 
mattor samt eget måleri.
Detta erbjudande kan EJ kombineras med andra erbjudanden, rabatter och kampanjer.
ESKILSTUNA VÄGEN 30, TORSHÄLLA    016-35 57 50     WWW:FARGBOLAGET.NU

Medlems-
erbjudande!
Hyr eller låna

släpvagn.
Se sidorna 32-33
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              Telefon 016 -16 15 25               E-post: info@malardalensstenhuggeri.se
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SLÄPP IN
SOMMARLUFTEN

ROT-AVDRAG

MÖJLIGHET TILL

MÖJLIGHET TILL

Eskilstuna Venti lati onsrensning AB har en lång 
erfarenhet av att  rengöra venti lati onssystem och 
utf öra OVK-besiktning. Nu är det ett  bra ti llfälle då 
du har möjlighet att  få ROT-avdrag. Det innebär att  
arbetskostnaden minskar med 50 %. 

Sättargatan 2
632 29 Eskilstuna

e-post: info@etunaventilation.se
www.etunaventilation.se

Tel 016 - 13 72 72
Fax 016 - 13 22 33

I Sverige ti llbringar vi 90% av vår ti d inomhus och hälft en av den 
ti den är vi hemma. Luft en vi andas tar vi som en självklarhet och 
förutsätt er att  den är bra.

Våra bostäder idag blir allt tätare och i samma utsträckning minskas också 
luft omsätt ningen. Flertalet studier visar att  det fi nns ett  tydligt samband 
mellan låg luft omsätt ning i bostaden och astma/allergi hos barn. Med ett  
väl fungerande venti lati onssystem minskar du denna risk. Rätt  venti lati on 
är även kostnads- och energieff ekti v.
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Sommarrensa din venti lati on för 
din hälsa och ekonomi!

Tel: 016-13 72 72     Mail: info@etunaventilation.se

ROT-AVDRAG

MÖJLIGHET TILL

M
ÖJLIGHET TILL
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     av ventilationssystem
  OVK-besiktning
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Vi utför
  Besiktning av eldstäder vid ägarbyte 

      och nyinstallation
  Spisfläkt-, imkanal- och ventilationsrensning
  OVK-besiktningar

  Försäljning av värmevakt som larmar 
      vid hög skorstenstemperatur: Nu 649 kr 
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Allt inom villaventilation

Byte av ventilationsaggregat
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Radonmätning, utredning samt 
åtgärder
Allt inom villaventilation

Allt inom radon samt ventilation!

Tel: 016 - 13 72 72 Mail: Info@etunasotning.se

 13

RABATTERBJUDANDE
Förutom att ni som ,medlemmar i Villaägarna har en släpkärra för 
utlåning/uthyrning hos oss, erbjuder vi också fina rabatter på hela 
sortimentet. Bl a färg, tapeter, golv, pellets, grillar, kakel & klinker, 
mattor samt eget måleri.
Detta erbjudande kan EJ kombineras med andra erbjudanden, rabatter och kampanjer.
ESKILSTUNA VÄGEN 30, TORSHÄLLA    016-35 57 50     WWW:FARGBOLAGET.NU

              Telefon 016 -16 15 25               E-post: info@malardalensstenhuggeri.se



 14



 14 14  15

 

- Avancerad trädfällning via klättring, lift eller från marknivå 

- Stubbfräsning 

- Beskärning av träd & enklare trädvård 

- Röjning 

- Räddning av fastflugna drönare & strandsatta katter 

Vi jobbar alltid på ett professionellt, personligt, säkert och miljövänligt 
sätt. Vi är givetvis certifierade, behöriga och ansvarsförsäkrade.  

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök och en offert 

 
Vi erbjuder medlemmar hos Villaägarna 10 % rabatt på 
arbetskostnaden vid trädfällning, röjning och stubbfräsningsarbeten * 

 

073 - 344 52 17 
info@isakstradfallning.se 
www.isakstradfallning.se 
 
Besök gärna vår hemsida för mer information! 

 

 

* Rabatt gäller ej bortforsling, material eller utrustningskostnader 

Vi är medlemmar av och stödjer Svenska Trädföreningen och Sveriges Arboristförbund 
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10% Rabatt erhålles vid 
uppvisande av giltigt medlemskort! 

Silverdalsvägen 1, 635 10 Eskilstuna
Tel 075-241 24 60  www.beijerbygg.se

Rabatten gäller ej kampanjvaror,”rätt pris produkter”och offererade produkter. Vissa produktgrup-
per såsom RAW fönster och tryckimpregnerad virke är undantaget från rabatten. Kolla gärna med 
ditt byggvaruhus för att få veta vilka produktgrupper/artiklar som avses.

BEIJERBYGG.SE
Beställ före kl 16

få leverans nästa dag.
Hämta packat & klart inom 3 timmar

CENTRALGLAS
ALLT INOM GLAS

BILGLAS . GLASREPARATIONER
UTERUM . SKYLTFÖNSTER

10% rabatt på material

Björksgatan 12, 632 21 Eskilstuna
016-13 06 83, 51 39 55

Mobiltelefon 070-744 63 75, 070-751 65 65, 073-673 43 23
www.centralglas.com

En del av

Gäller ej pris angivet i offert!

 3

Dessa erbjudanden kan EJ kombireras med andra erbjudanden, rabatter och kampanjer
ESKILSTUNA VÄGEN 30 TORSHÄLLA    016 - 35 57 50   WWW.FARGBOLAGET.NU

Medlems-
erbjudande!
Hyr eller låna

släpvagn.
Se sidorna 32-33
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Karl Hovbergsgatan 32, Eskilstuna
Tel 016-15 87 00  •  www.maxieskilstuna.se

ESKILSTUNAalla dagar6-23

Klipp ut och tag med till butiken
så får du 5% rabatt på ett helt köp
- valfri dag i veckan.

Gäller vid ett köptillfälle t o m 20191231
på Maxi ICA Stormarknad Eskilstuna. 
Kan ej kombineras med andra rabatter.
Rabatten gäller ej läkemedel, 
tobak, spel, tidningar och lotter.

ALLT UNDER ETT TAK!

!

APOTEK HJÄRTAT
– recept och rådgivning alla dagar!
Hos oss kan du hämta ut dina recept
och e-recept när det bäst passar dig.

Vi som jobbar på Apotek Hjärtat är 
utbildade faramceuter och apotekstekniker. 
Fråga oss gärna om råd.
Du hittar oss inne på 
Maxi ICA Stormarknad Eskilstuna.

Öppet
alla dagar

8-22

Hos ICA Maxi i Eskilstuna hittar du det mesta. 
Allt från livsmedel, manuell delikatess och eget bageri till

kläder & skor, husgeråd, leksaker, media mm. 
Vi har även ett apotek. Allt för att göra det enkelt för dig som kund. 

Välkommen att upptäck alla fördelar.

Glöm inte att utnyttja din rabattkupong nedan.

5%
RABATT

VÄRDECHECK   VÄRDECHECK   VÄRDECHECK

Allt under ett tak!
9

9
0

1
0

5
3

0
0

0
0

0
3

Gäller vid ett köptillfälle t o m 2021 1231              
på Maxi ICA Stormarknad Eskilstuna.                                  
Kan ej kombineras med andra rabatter.                          
Rabatten gäller ej läkemedel,
tobak, spel, tidningar och lotter.
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Uppdatera din                       
epost-adress i 

medlemsregistret!

Adressen har  vi nytta av vid utskick och meddelanden!
Se sidan 26

 20

 22

26

NOA

Rabatt erhålles vid uppvisande
av giltigt medlemskort!

7 % rabatt

Silverdalsvägen 1, 635 10 Eskilstuna
Tel 075-241 24 60, 075-241 24 70

�����������
Behov av service på era värmepumpar, 
vitvaror för kök och tvättstuga.
Kontakta då EMBE Service AB, vi har kom-
pletta lösningar för dig. Från försäljning till 
installation och service av dom fl esta förekom-
mande märken på marknaden. Vi har 15 års erfarenhet och är certifi erade.

10% Rabatt !
���������������������

�����������
���������������������

�����������
���������������������

Kontakta oss på tel 016- 48 25 45 eller Bo Cederholm 0702-230067 
Mikael Eriksson 0702-230007
Stålbergsvägen13, 632 21 Eskilstuna Fax 016- 48 25 11.   Hemsida  www.embe.se

Eldar Du med villaolja?
Nu har vi tecknat avtal med NOAenergi, återförsäljare för OKQ8.
Medlemmar i föreningen Villaägarna i Eskilstuna erhåller 350 kr i 
rabatt/kbm. ( Lägsta beställningsvolym är ca. 1500 liter).
Välkommen med din beställning!

Nils - Olov Andersson 
på tel 013-310015 energi

26

10% RABATT

på byggmaterial

Adress: Vägmästarvägen 8, 635 02 Eskilstuna
Telefon: 016-13 57 00  Fax: 016-13 99 99  

E-post: info@bragarn.xlbygg.se
Öppettider: Fredag 19 april 6.45-17, Lördag 20 april 9-13  

Ibland gör du jobbet själv, men ibland har 
du inte tiden, viljan eller kunskapen.
Därför erbjuder vi, tillsammans med några 
av våra bästa hantverkskunder, tjänsten 
Monterat & Klart.

I samarbete med:

TAK • FÖNSTER • DÖRRAR • GOLV • INREDNING • GARAGEPORT

Medlems-
erbjudande!
Hyr eller låna

släpvagn.
Se sidorna 35- 36
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Uppdatera din                       
epost-adress i 

medlemsregistret!

Adressen har  vi nytta av vid utskick och meddelanden!
Se sidan 26

 3

Dessa erbjudanden kan EJ kombireras med andra erbjudanden, rabatter och kampanjer
ESKILSTUNA VÄGEN 30 TORSHÄLLA    016 - 35 57 50   WWW.FARGBOLAGET.NU

Medlems-
erbjudande!
Hyr eller låna

släpvagn.
Se sidorna 32-33
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NORD PORT & BYGG

Nord port & bygg har sedan 2007 monterat takskjutportar 
från Wisniowski som är en av de ledande tillverkarna i 
Europa. Vi tycker dessa kvalitetsportar fungerar bra i det 
nordiska klimatet och ligger i framkant med säkerhetslös-
ningar och med innovativ design. 
Välj utförande och färg. Du kan få din port lackerad i 210 
olika RALfärger. Gå vidare till wisniowski.se för att se det 
senaste utbudet och hör av dig så hjälper vi dig med mått 
och det bästa portvalet för just ditt garage.

GARAGEPORTAR   INDUSTRIPORTAR   PORTAUTOMATIK

w w w . n o r d p o r t o b y g g . c o m

Garageportar med automatik
Rabatt: En extra handsändare vid köp

Olavi Sampokoski
Hammarby Annero 635 07 Eskilstuna

Tel 016-12 17 78      Mobil 070-578 94 35

 18

Uppdatera din                       
epost-adress i 

medlemsregistret!

Adressen har  vi nytta av vid utskick och meddelanden!
Se sidan 26
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Passa på!
lägg om Ert TAK

till reducerat pris för medlemmar i Villaägarna

Vi på Nordiska Takmästare har bara en målsättning  
– 100% nöjda kunder som vi får genom ett väl utfört 
arbete till ett bra pris. Vi utför alla förekommande 
takarbeten så som omläggning av tegeltak, betongtak, 
plåttak och papptak. Vi besöker er gärna för att ge 
kostnadsfri offert!

Ludwig Tercha 
Epost: ludwig.ntmab@gmail.com
Telefon: 070-218 89 99

Harry Alaraasakka
Epost: harry.ntmab@gmail.com
Telefon: 072-316 72 98

www.ntmab.com

 22
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Geoteknik
Kontrollansvarig
Termofotografering
Projektering
Husritningar m m
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NÄR DU BEHÖVER 
PROFESSIONELL

HJÄLP MED...

Medlemmar i Villaägarna får 10% rabatt

ÄC - KONSULT AB
Nygatan 33 A

Tel 016. 51 74 00

www.ac-konsult.se

 9

Geoteknik
Kontrollansvarig
Termofotografering
Projektering
Husritningar m m
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SLÄPCENTER -Proffs på släp och hästtransporter

på alla 
demovagnar!

15%
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 Släpcenter/Fautras Skandinavien AB

 016-741 83
 Folkesta Köpcenter                              
 Torestavägen 2 
 635 10 Eskilstuna
 

Öppet vardag 8-17 
fredag 8-16
(lunch 12-13)

SLÄPCENTER -Proffs på släp och hästtransporter

SLÄPCENTER
Proffs på släp och hästtransporter
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Specialerbjudande på våra 
populära tjänster!  

Flexibelt 
&

 tryggt 

Passa på att få lite extra hjälp i hemmet. Veteranpoolen i 
Eskilstuna ger dig just nu hjälp i fem timmar men du betalar bara 
för fyra.* Ett perfekt tillfälle att till exempel storstäda.

016-35 30 00 | eskilstuna@veteranpoolen.se

Gör 
intresse-
anmälan 
online! 

• Ledsagning 
• Hemstädning 
• Fönsterputs 

• Trädgårdssysslor 
• Fastighetsskötsel
• Hantverk

* Rabatten gäller 2021 för nya kunder hos Veteranpoolen som är medlemmar i  
Villaägarna. Ange rabattkod ”Villaägarna” vid bokning. Rabatten omfattar 
hushållsnära tjänster och trädgårds arbeten. Vi reserverar oss för fullbokning.

Vi kan dessutom 
bland annat  
hjälpa dig med:
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Specialerbjudande på våra 
populära tjänster!  

Flexibelt 
&

 tryggt 

Passa på att få lite extra hjälp i hemmet. Veteranpoolen i 
Eskilstuna ger dig just nu hjälp i fem timmar men du betalar bara 
för fyra.* Ett perfekt tillfälle att till exempel storstäda.

016-35 30 00 | eskilstuna@veteranpoolen.se

Gör 
intresse-
anmälan 
online! 

• Ledsagning 
• Hemstädning 
• Fönsterputs 

• Trädgårdssysslor 
• Fastighetsskötsel
• Hantverk
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www.ostertaljetryckeri.se / 08-554 204 30
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Uppdatera din 
epost-adress i 

medlemsregistret!
Adressen har  vi 

nytta av vid utskick 
och meddelanden!

Gå in på www.villaagarna.se och klicka på 
”Medlemslogin”.

När du är inloggad klickar du på fliken
”Min sida” som finns i högerkant på alla sidor.

För att ändra dina uppgifter klickar du sedan på 
”Ändra uppgifter”.

Har du några frågor ring oss på
tel 010-750 01 00
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Bosch Cimate 9100i

u Kraftfull med en avgiven värmeeffekt
på hela 8,5 kW.

u Perfekt för större hus med öppen
planlösning.

u Optimerad luftriktare.

u Styr via app i din smartphone
(tillbehör).

Luftvärmepump

Bosch Cimate 6100i

u Finns i två utföranden - 5,0kW - 6,5kW

u Perfekt till fritidshuset eller den
mindre villan.

u Styr via app i din smartphone
(tillbehör).

Luftvärmepump

Bosch Compress 7001i LWM

u Invertersyrd berg-/jordvärmepump som
anpassar driften efter husets behov.

u Modern design med front i vit metall eller 
vitt titaniumglas. 

u Upp till 300 liter 40-gradigt varmvatten.

u Touchscreen i färg.

u Vid utbyte anpassar den sig till befintliga 
förutsättningar. 

u inbyggd appstyrning via smartphone.

Bergvärmepump

En värmepump från Bosch är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt för 
dig att få värme och varmvatten. Dessutom får du en trygg värmelös-
ning med 6 års garanti och möjlighet till förlängning upp till 12 år extra 
via Bosch MER-försäkring. 

Bosch Värmepumpar
- för ett enklare liv.

Erbjudande till dig som medlem i villaägarna:
8000 SEK i rabatt på bergvärmepump
4000 SEK i rabatt på luftvärmepump

Vi är Certifierad Bosch Värmepartner samt Certifierad 
Brunnsborrare för er trygghet. Vi hjälper er med allt  
från behovsanalys och dimensionering till komplett  
färdig installation.
 Kontakta oss på 070-769 72 95

Mer info om produkterna hittar du på www.bosch-climate.se
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en sund källare ger 
en sundare hälsa
Visste du att en fuktig källare kan vara 
dåligt för din hälsa?

Mögel och mikrobiell påväxt kan orsaka 
bland annat astma. 

En väl utförd dränering minskar 
risken för mögel. Ni kommer att känna att 
luften i källaren känns friskare med en ny 
dränering. 

Kontakta Sunda Mark idag och  
investera i ett sundare källarklimat!

010 - 516 39 16

Sunda Mark erbjuder just nu 10 000 kr i rabatt vid 
beställning av en komplett källardränering. *
Låna till 0% kampanjränta i 12 månader **
Kostnadsfritt hembesök.

Sunda Mark AB           info@sundamark.se           www.sundamark.se

Sunda Mark AB genomför dränerings arbeten i stora delar av Mälardalen.

* Gäller vid uppvisande av medlemsbevis hos villaägarna och kan ej kombineras med andra erbjudanden 
** Kontakta Sunda Mark för fullständiga villkor.

10 000 kr 
rabatt*

 0%
ränta**

D R Ä N E R I N G A R
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Medlemslån/hyra av släpkärra.
Regelverk för släpkärra, släp med skåp
Bokas via telefon eller i butiken.
Kontrollera kärran innan avfärd, upptäcks en skada, påpekar du detta för 
butiken.
Vid återlämnandet säger du till om något är skadat eller gått sönder.
Varför; Då får vi reda på detta och kan reparera skadan eller byta lampor. 

Utrustning
Kabel, adapter, lås, nät och 4 stycke spännband i hink. Ett reservhjul.

Innan avfärd
Glöm inte att veva upp stödhjulet innan avfärd.
Kabel för blinkers och bromsljus monteras mellan bil och släp.
Överlasta inte kärran.

Hantering av gods
Möbler och andra skrymmande och tunga föremål skall spännas fast.
Följande gods får inte köras i kärran:
Matjord, dynga från ko, häst, svin, höns och övrigt.
Sand, grus, singel, sten eller betongprodukter.
Grenar, ris, ved och trädgårdsavfall.

Återlämning av kärran
Städa ur skåpet så det är rent och snyggt.
Lås kärran.
Vid återlämnandet säger du till om det uppstått någon skada eller något  
gått sönder.
Lämna utrustningen till butiken.
Kostnad för hyra av kärran.

Varför tar vi ut en avgift för släpkärran? Anledningen är att vi är måna 
om släpkärran. För att undvika onödiga körningar med diverse skräp. 

Eskilstuna Norra VÄF
Styrelsen den 8 juni 2017

Låna eller hyra,
se nästa sida!
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Medlemsförmån
Låna släpvagn

i 5 timmar !

Tel 075-241 24 60
       Silverdalsvägen 1
       Eskilstuna

        Tel 016- 13 57 00
         Vägmästarvägen 8
         Eskilstuna

OBS - Bokning 

via telefon!

Därefter
20 kr/ tim. 
Dygnshyra 

100 kr/dygn

Om användandet av hyrda släpvagnar - läs i www. villaagarna.se

 34

Tel 075-241 24 60
       Silverdalsvägen 1
       Eskilstuna

Adress: Vägmästarvägen 8, 635 02 Eskilstuna
Telefon: 016-13 57 00  Fax: 016-13 99 99  

E-post: info@bragarn.xlbygg.se
Öppettider: Fredag 19 april 6.45-17, Lördag 20 april 9-13  

Ibland gör du jobbet själv, men ibland har 
du inte tiden, viljan eller kunskapen.
Därför erbjuder vi, tillsammans med några 
av våra bästa hantverkskunder, tjänsten 
Monterat & Klart.

I samarbete med:

TAK • FÖNSTER • DÖRRAR • GOLV • INREDNING • GARAGEPORT

        Tel 016- 13 57 00
         Vägmästarvägen 8
         Eskilstuna
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Medlemsförmån
Hyr släpvagn!

Om användandet av hyrda släpvagnar - läs i www. villaagarna.se

      Tel 016 - 35 57 50
       Eskilstunavägen 30
       Torshälla

OBS - Bokning 
via telefon!

Skåp
20 kr/ tim. 
Dygnshyra 

150 kr/dygn

Därefter
20 kr/ tim. 
Dygnshyra 

100 kr/dygn

Låna ”grindsläp”
i 5 timmar...
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Anteckningar
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Anteckningar
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