
Levande företag 
i Tysslingebygden



Tysslingebygden är i allra högsta grad levande. 
Här är många företag verksamma och de som är 
medlemmar i nätverket Tysslinge Företagare möter 
du i den här broschyren. Tjänster, upplevelser, 
och produkter i en salig blandning erbjuds till 
både företag och privatpersoner. Branscherna är 
många och kunskapen och erfarenheten är stor. 
Varmt välkommen att kontakta oss när du 
behöver – vi vill bygga långsiktiga relationer.

Föreningen Tysslinge Företagare
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ABODA FASTIGHETER 
Det är Eva-Lotta Persson som driver fastigheten 
på det gamla sanatorieområdet i Garphyttan. 
Här finns 21 lägenheter fördelade över både villor 
och flerfamiljshus. Området hörde förr till det 
gamla hälsohemmet och även om sanatoriet i dag 
är rivet, finns bostäderna kvar. Det är en oerhört 
vacker plats – som en stor park. Här är det 
underbart att bo och vill du inte köpa en egen 
gård på landet är här idealiskt. På tomten står 
även den gamla skomakarstugan från 1700-talet 
kvar. Stugan är renoverad och används i dag som 
lekstuga för barnen. Nära stan, men ändå mitt i 
naturen med skidåkning och skogsturer alldeles 
in på knuten. Ett bra område och en trevlig del 
av kommunen att både bo och vara verksam i.

Sysslar med: Fastighetsförvaltning
Funnits sedan: 2011
Antal anställda: 1
Postadress: Kvarnvägen 29, 719 41 Garphyttan
Telefon: 073-500 88 96
E-post: info@aboda.se Eva-Lotta Persson 

Niclas Welander

AB MILJÖ &    
ENERGISERVICE 
Vi tar hand om allt inom ventilation. Oavsett 
om det gäller om- eller nybyggnation, rensning, 
injustering eller obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK). Vi fixar! Vi utför även service av ventila-
tioner, byter filter och gör rent aggregat – allt som 
kan tänkas behövas. Ventilation kan bli en dyr 
historia, därför är det extra viktigt att ha koll på 
sina grejer, låt oss hjälpa dig. Som fastighetsägare 
bör du ha koll på radonhalten i din fastighet, vi 
hjälper dig även med det. Vi har lång och bred 
erfarenhet inom våra områden och alla våra kunder 
värderas lika. Vårt mål är att alla ska få bra och 
noggrann service inom rimlig tid. Vi arbetar mot 
både företag och privatpersoner.

Sysslar med: Miljö- och energiservice och ventilation.
Funnits sedan: 1988
Antal anställda: 21
Telefon: 070-334 97 93
E-post: nw@renvent.se
Hemsida: renvent.se
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Leif Alén

ALÉN & ALÉN 
Min affärsidé är att hjälpa mindre och medelstora 
företag och organisationer att på ett systematiskt 
sätt strukturera verksamheten för att genom 
förbättringar inom såväl kvalitet, miljö som 
arbetsmiljö uppnå bättre lönsamhet. I varje 
verksamhet finns ett stort mått av sunt förnuft. 
Med detta kan man komma långt. Men för att 
nå ända fram krävs ofta lite mer. Avsikten är inte 
att skapa något helt nytt utan att utgå från och 
utnyttja det arbetssätt som används i dag. Det är 
viktigt att engagera medarbetarna, att ta vara på 
det som fungerar bra och därefter försöka se vad 
som kan fungera bättre.

Sysslar med: Ledningssystem för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö.
Funnits sedan: 2002
Antal anställda: 2
Postadress: Leif Alén, Vida gård, Filipshyttan 231, 
705 93 Örebro
Telefon: 070-219 31 03
E-post: leif@alen.se
Hemsida: alen.se

Alexander Sandberg

ALLTID GRILLAT 
När det är dags för festligheter och maten ska ha 
en speciell touch är det Alltid Grillat som gäller. 
Här står maten och fina råvaror i fokus, gärna 
närodlat och ekologiskt. Den röda tråden i till-
redningen är att allt lagas med eld och glöd och 
speciell teknik i grill och barbeque. Pricken över 
i:et med Alltid Grillat är att kocken själv, Alexander 
Sandberg, gärna integrerar matlagandet med lite 
utbildning och kuriosa. Anlita oss om du vill ha 
ett speciellt mathantverk. Få människor i vår del 
av landet tillverkar maten på detta sätt – vi lovar 
dig en annorlunda upplevelse. Och nej, det är 
inte bara kött, fågel och fisk vi grillar. Vill du ha 
vegetariskt så är vi lika duktiga på det.

Sysslar med: Catering och event.
Funnits sedan: 2016
Antal anställda: 1
Telefon: 073-434 96 69
E-post: info@alltidgrillat.se
Hemsida: alltidgrillat.se
Facebook: Alltid Grillat
Instagram: alltidgrillat
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ARBORIST JAVISST
Samuel Casco är arboristen du ska kontakta när 
du behöver hjälp med trädvård. Träd är viktiga, 
men ska också fungera på allra bästa sätt i vår 
omgivning. Rätt träd på rätt plats och med rätt 
skötsel. Ibland behöver ett träd beskäras och 
ibland kan en rådgivning vara det som krävs. 
Kanske ska huset byggas ut och ett träd ställer till 
problem, då kan vi hjälpa dig. Om trädet behöver 
fällas och kanske står illa till, då använder vi oss 
av rep och sele för att klättra upp i trädet och ta 
ner det i bitar. Om du behöver hjälp med hur 
träden ska skötas, vilka träd du ska välja för just 
ditt ändamål – kontakta oss. Vi vänder oss till 
både privatpersoner, företag och kommuner.

Sysslar med: Trädvård
Funnits sedan: 2012
Antal anställda: 3
Postadress: c/o Örebro violinateljé,
Ringgatan 18, 703 42 Örebro
Telefon: 070-488 41 91
E-post: kontakt@arboristjavisst.se
Hemsida: arboristjavisst.se Samuel Casco

Annie Sambrink

ANNIES ART 
Annies Art drivs av konstnären Annie Sambrink 
som gör allt från porträttmålning av djur till den 
fiktiva figuren Rakel Rask som såg sitt ljus redan 
2014. Rakel Rask har under senare år vuxit fram 
med nya produkter och säljs i dag hos över 150 
återförsäljare runt om i Sverige. Hon finns nu 
bland annat som vykort, anteckningsblock och 
doftljus. Sedan 2001 håller jag i målarkurser i olja 
för vuxna. Under 2017 startade jag även kurser i 
akryl för barn. Att få lära ut konst och träffa nya 
människor är något jag älskar. Jag tar även emot 
beställningar på porträtt. En perfekt present till 
dig själv eller någon du tycker om.

Sysslar med: Konstnär
Funnits sedan: 1996
Antal anställda: 1
Telefon: 070-560 36 16
E-post: annie@rakelrask.se
Hemsida: rakelrask.se
Facebook: Annies Art – Annie Sambrink
Instagram: rakel_rask och art.annies
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ARNTELL REKLAM & 
KOMMUNIKATION  
Här är företaget som med 25 års erfarenhet av 
grafisk formgivning erbjuder skön form och 
träffsäkra budskap. Vi tror på kraften i kreativitet, 
enkelhet och personligt engagemang. Hemsidor, 
logotyper, grafiska profiler, broschyrer och mycket 
mer är vad vi gör allra bäst. Vi går gärna in som 
projektledare och väljer de samarbetspartners 
som behövs från vårt stora nätverk av bland annat 
fotografer, webbdesigners och copywriters. 
Vi är bra på att lyssna och ser till att allt blir klart 
i tid utifrån dina önskningar. Är du det minsta 
nyfiken på vad vi skulle kunna göra tillsammans, 
träffar vi dig gärna för ett förutsättningslöst möte.

Sysslar med: Grafisk formgivare
Funnits sedan: 2006
Antal anställda: 1
Postadress: Älvtomtagatan 14, 703 42 Örebro
Telefon: 070-221 85 81
E-post: sofia@arntell.se
Hemsida: arntell.se Sofia Arntell

Petra och Daniel Jacobsson

BARNBOKSSLOTTET 
Barnboksslottet drivs av Petra Jacobsson och Daniel 
Jacobsson. Petra skriver och Daniel illustrerar. 
Samarbetet har resulterat i ett antal barnböcker 
som säljs genom vår hemsida eller via de stora 
nätbokhandlarna i Sverige. Våra böcker riktar 
sig till barn i olika åldrar och vi tänker brett och 
gränslöst när vi skapar våra historier. Vi har själva 
barn i både yngre och äldre åldrar och vi skriver 
de böcker som vi har saknat när vi läst för våra 
egna barn. Vi tänker nytt med våra böcker och 
fyller en lucka på marknaden. På sikt kommer vi 
att utveckla Barnboksslottet till ett förlag och ge 
ut andra författare. 

Sysslar med: Skriver och illustrerar barnböcker.
Funnits sedan: 2015
Antal anställda: 2
Telefon: 073-444 05 28
E-post: hej@barnboksslottet.se
Hemsida: barnboksslottet.se
Facebook: BarnboksSlottet
Instagram: barnboksslottet
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Hani Tuffaha

BILLAGRET I ÖREBRO 
Vi reparerar och säljer olika typer av fordon. 
Vi tillhör kedjan Autoexperten och är den enda 
ackrediterade Autoexperten-verkstaden i Örebro. 
Det innebär att vi är godkända av flera olika för-
säkringsbolag när det kommer till maskinskador. 
Vi tillhandahåller service för flera olika bolags 
fordon. Våra mekaniker är välutbildade, likaså 
våra bilelektriker. Vi är en fullservice-verkstad, det 
innebär att vi är certifierade för AC-reparationer. 
Vi har sex stycken billiftar och även komplett 
däckservice plus däckhotell. Vi tar gärna mot 
båda nya och gamla bilar för reparation, självklart 
behåller ni nybilsgarantin. De fordon vi säljer är 
allt från transportfordon till rena familjebilar.

Sysslar med: Försäljning och reparation av fordon.
Funnits sedan: 2008
Antal anställda: 4
Telefon: 019-12 31 30, 070-759 28 95
Besöksadress: Singelvägen 8, Örebro
E-post: info@billagret.net
Hemsida: billagret.net
Facebook: Billagret i Örebro AB
Instagram: Billagret

BEMÅLYFT AB
Det familjeägda företaget BeMåLyft startade 1991 
av Bengt och Brita Mårtensson och i dag drivs 
det av barnen Peter och Eva-Karin. I företaget 
finns 13 mobilkranar med kapacitet från 25 ton 
upp till 300 ton. Det är hit du som privatperson 
eller företagare vänder dig när du behöver hjälp 
med tunga, höga eller komplicerade lyft. Vi gör 
arbetsbesök och ger råd för att kunna erbjuda 
den säkraste och bästa lösningen. Vi har uppdrag 
som till exempel husmontage, pooler, lossningar 
lastningar, tungflytt och mycket material till 
takarbeten. Välkommen att kontakta oss – det 
trevliga familjeföretaget som bara lyfter och lyfter. 

Sysslar med: Hyr ut mobilkranar med förare.
Funnits sedan: 1991
Antal anställda: 16
Postadress: Krangatan 2, 702 27 Örebro 
Telefon: 019-27 17 27
E-post: lyft@bemalyft.se 
Hemsida: bemalyft.se
Facebook: BeMåLyft Peter och Eva-Karin Mårtensson
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Caroline Andersson och Johan PetterssonBJÖRNTORPETS   
ISLANDSHÄSTGÅRD 
Björntorpets Islandshästgård ligger mellan Vintrosa 
och Lanna och har aktiviteter med islandshästar 
under hela året. Våra populära familjedagar 
bjuder på allt från ponnyridning till hoppborg 
med olika teman beroende på säsong. Korv, glass, 
våfflor, räkmackor och annat finns för den som är 
hungrig. Utöver våra hästar kan barn i alla åldrar 
hälsa på våra getter, kaniner och höns. Vi har 
ridläger med eller utan övernattning och för de yngre 
hästälskarna finns vårt ridlekis med lekfull teori och 
lättare ridning. Vi har även återkommande loppisar 
och marknader under året och secondhandbutiken 
Björntorpets busfrön är fylld med barnkläder.

Sysslar med: Islandshästaktivitet.
Funnits sedan: 2015
Antal anställda: 2
Telefon: 073-830 71 97
E-post: caroline_m_andersson@hotmail.com
Hemsida: bjorntorpetsislandshastgard.se
Facebook: bjorntorpetsislandshastgard
Instagram: bjorntorpetsislandshastgard

Joakim Svahn och Mikael Boman

BOMAN & SVAHN BYGG 
& ENTREPRENAD AB 
”Allt som har med bygg att göra.” Så profilerar sig 
Boman & Svahn Bygg & Entreprenad. Oavsett om 
det gäller vattenskador, tillbyggnader, ombyggnader, 
betong eller armering ordnar vi totalentreprenad. 
Vi tar hand om allting från början till slut på ett 
professionellt sätt där du som kund kan känna dig 
säker och trygg. Med lång erfarenhet av branschen 
kan vi bjuda på det där lilla extra som gör att du 
vill komma tillbaka. Tillsammans med systerbolaget 
Swepax AB har vi en personalstyrka som innefattar 
träarbetare, murare, betongare, skyddsrums-
montörer och tjänstemän som tillsammans står 
för god kompetens. Både privatpersoner och 
företag är välkomna att kontakta oss.

Sysslar med: Bygg och entreprenad.
Funnits sedan: 2012
Antal anställda: 40
Postadress: Pistolvägen 1, 702 21 Örebro
Telefon: 019-36 99 00
E-post: info@bomansvahn.se
Hemsida: bomansvahn.se
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Thomas Karlsson

BÄCK’S ALLTJÄNST 
Precis som företagsnamnet avslöjar så är detta ett 
företag att vända sig till vid diverse olika arbeten. 
Företaget drivs av den före detta lantbrukaren 
Thomas Karlsson. Tiden på gården resulterade 
i stor kunskap inom flera områden när han var 
tvungen att lösa de problem som uppstod. 
Därför kan i dag både privatpersoner och företag 
vända sig till Bäck’s Alltjänst när behov finns. 
Det blir många uppdrag åt andra företag för 
att avlasta under projekt eller som behöver få 
småsaker fixade. Företaget är även återförsäljare 
av högtryckstvättar och kompressorer åt Gelins 
KGK, som Thomas även utför montage och 
service av. Bäck’s Alltjänst är företaget som håller 
vad det lovar.

Sysslar med: Service, reparation, montage, mindre 
snickeriarbete. Även underentreprenör och återförsäljare 
åt Gelins KGK.
Funnits sedan: 2008
Antal anställda: 1
Postadress: Bäck 517, 719 91 Vintrosa
Telefon: Thomas Karlsson 019-29 42 94, 070-329 42 94
E-post: thomas@backsgard.se

Fredrik Grönroos

BULLVIVAN 
Bullvivan finns på tre platser i Örebro. Vårt bageri 
i Almby, där du kan köpa bröd för avhämtning, 
har öppet vardagar 6-13. På vårt café på Aspholmen 
kan du fika på massa gott och dessutom äta 
frukostbuffé på vardagar 7-10. Bullis på Öster, 
har öppet vardagar 8-18 och lördagar 10-16. Här 
serverar vi tårtbuffé inklusive soppa med smarriga 
tillbehör vardagar 11.30-14. Oavsett var du besöker 
oss har vi alltid snabb service och allt som ett riktigt 
konditori ska ha. Bullar, tårtor, smörgåstårtor, 
smörgåsar och enklare luncher – vi har något 
som passar alla. Är du allergisk mot gluten eller 
laktos? Inga problem, flera fina alternativ finns. 
Välkomna!

Sysslar med: Café- och konditoriverksamhet.
Funnits sedan: 2003
Antal anställda: 25
Telefon: 019-33 11 25
Hemsida: bullvivan.se
Facebook: Bullvivan
Instagram: bullvivan
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CARLSSON & BERGER AB 
Carlsson & Berger AB bygger villor i helt egen 
regi. Med egen arkitekt hjälper vi kunden ända 
från grunden, från idé till inflyttningsklart hus. 
Vi har samarbeten med ett brett arbetsgäng och vi 
tar gärna totalentreprenad. Att arbeta miljövänligt 
är viktigt för oss och därför lägger vi extra energi 
på att till exempel vår sopsortering sköts noga. 
Med oss får kunden en nära och personlig relation 
och vi bistår gärna med bygglovsansökan. När vi 
inte bygger hus kan vi dränera, hantera övriga 
snickerier samt utföra höghöjdsarbeten utan dyra 
kranar eller ställningar då vi har repacces. Det 
innebär att vi säkrar med rep om du till exempel 
vill montera eller inspektera något på hög höjd. 

Sysslar med: Bygger villor, övriga snickerier, 
höghöjdsarbeten och dräneringar.
Funnits sedan: 2006
Antal anställda: 3
Postadress: Kårsta 429, 705 91 Örebro
Telefon: 070-328 07 07
E-post: ulrikcarlsson@hotmail.com

BÄCK’S BED &  
BREAKFAST 
Bo personligt i lantlig miljö på Bäcks gård belägen 
väster om Örebro, några minuter med bil eller 
buss från city. Perfekt boende för dig som är yrkes- 
och semesterresenär och utmärkt för mindre 
slutna sällskap som vill träffas på neutral plats. 
Du bor i en nyrenoverad unik flygelbyggnad från 
1800-talet med bekväm komfort året om. 
På övervåningen finns fyra personligt inredda 
rum med bekväma sängar, tv samt två badrum. 
På bottenvåningen finns allrum med kabel-tv och 
ett välutrustat gästkök där du kan göra i ordning 
medhavd mat. Har du egen dator finns trådlöst 
internet. Bäck’s Bed & Breakfast får mycket 
beröm för att det är fräscht, fint och prisvärt.

Sysslar med: Hyr ut rum med frukost.  
Funnits sedan: 2007
Antal anställda: 1
Postadress: Anette Karlsson, Bäck 517, 719 91 Vintrosa
Telefon: 076-84 84 294, 019-294 294
E-post: info@backsgard.se
Hemsida: backsgard.se
Facebook: Bäcks Bed & Breakfast

Martin Berger, Ulrik Carlsson och Daniel Furudahl

Anette Karlsson
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Marina Kahlin

COOP KONSUM  
GARPHYTTAN 
Brett sortiment med prisvärda varor, färskvaror av 
högsta kvalitet och dessutom massor av ekologiska 
alternativ är en del av allt det som gör Coop 
Konsum i Garphyttan till en sund affär. Dessutom 
får du som är medlem förmånliga erbjudanden varje 
vecka och upp till fem procent i återbäring på alla 
inköp. Butiken förnyar sig ständigt utifrån säsong 
och kundernas önskemål. De anställda på Coop 
Konsum Garphyttan får ofta beröm för att det är 
ordning och reda i butiken och att de har ett trevligt 
bemötande gentemot sina kunder. Det finns även 
servicefunktioner i form av brev och paket, Svenska 
spel, ATG, busskort, apotek, liftkort och fiskekort.

DIN BUTIK I GARPHYTTAN
Sysslar med: Livsmedel
Funnits sedan: 1992
Antal anställda: 7
Postadress: Kilsvägen 1, 719 40 Garphyttan
Telefon: 010-741 40 90
E-post: garphyttan.bc@coop.se
Hemsida: coop.se/garphyttan

Anders Jakobson och Maria Eremo

CLEARBERRY AB 
Företaget drivs av Maria Eremo och Anders 
Jakobson som tillsammans har över 40 års erfarenhet 
av medievärlden. Vi är den lilla kommunikations-
byrån som värdesätter personlig kontakt och 
kvalitetssäkrad leverans på utsatt tid. Inga kunder 
är för stora eller små och vi arbetar med uppdrag 
från både kommun till ensamföretagare. Vill du ha 
hjälp med din kommunikation i form av text och 
grafisk formgivning är vi precis rätt. Har du en 
text som behöver korrekturläsas eller skrivas om? 
Vi hjälper dig utifrån alla de skrivregler som finns. 
Behöver vi ta in ytterligare samarbetspartners har 
vi ett brett nätverk att välja från – tveka inte att 
kontakta oss.

Sysslar med: Journalistik, företagstexter, grafisk formgivning 
för webb och tryck, illustrationer och korrekturläsning.
Funnits sedan: 2018
Antal anställda: 2
Telefon: Maria: 070-223 58 53, Anders: 076-771 58 34
E-post: info@clearberry.se
Hemsida: clearberry.se
Facebook: Clearberry
Instagram: clearberry

Foto: Pia Gyllin
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Eje Harryson

EH’S ALLTJÄNST 
EH’s Alltjänst är precis vad det låter, ett företag 
med många strängar på sin lyra. Företaget drivs 
av Eje Harryson som har många års erfarenhet i 
branschen. Hustimring på gammalt vis, så kallad 
knuttimring, med yxa och stämjärn är gediget 
hantverk som EH’s Alltjänst sysslar med. Men 
företaget bygger även andra typer av hus, renoverar 
och byter kök – helt enkelt allt inom snickeri. 
Med 15 års erfarenhet som murare är murning 
av skorstenar och grunder inga problem, ett yrke 
som försvunnit lite på marknaden men här finns 
kunskapen. Det är EH’s Alltjänst du ska kontakta 
när det gäller byggnadsarbeten som innefattar 
timring, snickeri och murning.

Sysslar med: Byggnadsarbeten så som timring, snickeri 
och murning.
Funnits sedan: 2004
Antal anställda: 1
Postadress: Landbotorpsallén 62 A, 702 26 Örebro
Telefon: 070-415 48 38
E-post: eje.harryson@telia.com

EH’S ALLTJÄNST

EHPRINT  
Med mer än 40 år i branschen erbjuder Ehprint 
med Ebbe Holmberg i spetsen ett stort kunnande 
när det kommer till trycksaker, stora som små. 
Allt från visitkort till meterhöga banderoller – 
Ehprint fixar. I stället för att du själv ska sålla 
bland alla leverantörer med breda utbud sköter 
Ehprint det. Medan du fokuserar på det du 
gör bäst sparar Ebbe både tid och pengar åt dig 
tack vare sin långa erfarenhet. Med koll på vilka 
leverantörer som är bra på respektive inriktning 
gör Ehprint urvalet som sedan presenteras vidare 
till kunden. Lägg inte ner egen dyrbar tid på att 
få överblick över alla tekniker och utbud, Ehprint 
tar hand om den biten åt dig.

Sysslar med: Försäljning av trycksaker i små och stora format.
Funnits sedan: 2012
Antal anställda: 1
Postadress: Kilsgatan 7L, 703 54 Örebro
Telefon: 073-511 65 44
E-post: ebbe@ehprint.se
Hemsida: ehprint.se

EBBE HOLMBERG
ehprint

Ebbe Holmberg
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Emma Franzén

EKONOMIHJÄLPEN   
I ÖREBRO 
Ekonomihjälpen i Örebro är ett litet företag med 
stor kunskap inom ekonomi och redovisning. 
Vi sköter det mesta utifrån kundernas önskemål 
– bland annat löpande bokföring, fakturering, 
deklaration och årsredovisningar. Vi konsulterar 
även kring de frågor som kan uppstå och jobbar 
ofta ute hos kund. Ekonomihjälpen i Örebro 
arbetar med digitala lösningar, som bland annat 
Fortnox och Dropbox, för att underlätta för 
kunderna som kan lämna underlag digitalt och 
själva enkelt gå in och titta på sina siffror och 
underlag. Det betyder att vi har kunder på flera 
olika ställen i landet. Ekonomihjälpen i Örebro 
hjälper enskilda firmor, bostadsrättföreningar 
samt aktiebolag och drivs av Emma Franzén.

Sysslar med: Redovisningskonsult.
Funnits sedan: 2014
Antal anställda: 1
Telefon: 073-940 94 68
E-post: ekonomihjalpeniorebro@gmail.com

ELOMER I ÖREBRO AB 
Företaget drivs av elektriker Lars Johansson och 
sambon Vivi Lundström. Lars och Vivi bor i Latorp, 
men har företagets kontor i centrala Örebro. 
Lars har 40 års erfarenhet av branschen och följer 
ständigt med i utvecklingen. Med stöd av sin långa 
erfarenhet kan Lars ge dig råd och hjälp hela 
vägen, exempelvis i samband med renovering av 
kök och badrum, eller så fort det rör el i allmänhet. 
Som boende i Tysslingebygden kan du därmed 
ha nära till din elektriker. ELoMER samarbetar 
även med andra företagare i vårt område för att 
kunna erbjuda totallösningar. Bland företagets 
uppdragsgivare återfinns fastighetsbolag, företag, 
föreningar och privatpersoner i hela Örebro län.

Sysslar med: Elinstallationer, service- och reparationsarbeten.
Funnits sedan: 2001
Antal anställda: 2
Postadress: Oskarsparken 8, 702 12 Örebro
Telefon: Lars Johansson, 070-290 54 38, 
kontor 019-611 00 28 
E-post: elomer@telia.com
Hemsida: elomer.se

Vivi Lundström 
och Lars Johansson
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Eva-Marie Buxbaum 

EMB KONSULT &   
BOKFÖRING AB
I stället för att slita ditt hår över bokföring, moms, 
årsredovisning och deklarationer så låter du 
Eva-Marie Buxbaum ta hand om alla dina siffror. 
Med över 20 års erfarenhet som redovisnings-
konsult är du i trygga händer. Det spelar ingen 
roll om du endast behöver hjälp med moms och 
deklaration eller om du vill överlåta hela spannet 
och kanske även utbetalning av löner. Här får du 
experthjälp som arbetar utifrån dina behov. Att 
lämna bort sådant man är mindre bra på och i 
stället fokusera på sin expertis kan vara avgörande 
för att dina affärer ska lyckas. Eva-Marie går i 
gång på siffror, fortbildar sig löpande och älskar 
att med problemlösningar få ihop en helhet.

Sysslar med: Redovisningskonsult/bokföringsbyrå.
Funnits sedan: 1995
Antal anställda: 1
Postadress: Lindbacka bruk, 705 93 Örebro
Telefon: 070-674 17 11
E-post: eva@embkonsult.se

Karin Nordmark

ENEBACKEN   
TRÄDGÅRD & DESIGN 
Allt fler väljer att ta hjälp med sin trädgård 
och då är det viktigt att anlita någon som har 
den kunskap som krävs. Karin Nordmark som 
driver Enebacken trädgård & design är utbildad 
trädgårdsmästare och certifierad fruktträdsbeskärare. 
Hon har även fördjupat sig inom trädgårdsterapi 
och den gröna miljöns betydelse för vår hälsa. 
Företaget erbjuder tjänster inom trädvård, trädgårds-
design, rådgivning och anläggning. Vi åtar oss små 
som stora uppdrag och har duktiga samarbets-
partners. Därför kan du tryggt lämna över ansvaret 
till oss så agerar vi projektledare vid större anlägg-
ningsarbeten. Det finns även möjlighet att boka 
oss för föreläsningar eller workshop.

Sysslar med: Trädgårdsdesign, rådgivning, trädvård, 
plantering och stubbfräsning.
Funnits sedan: 2014
Antal anställda: 1-2
Telefon: 070-645 36 61
E-post: karin@enebackentradgard.se
Hemsida: enebackentradgard.se
Facebook: Enebacken trädgård & design

 

 

trädgård & design 
 

Enebacken 
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ERVALLA FÖRETAGARE
Ni vet väl att Ervalla Företagare och Tysslinge 
företagare har ett samarbete? Vi är medlemmar i 
varandras föreningar, på så sätt har ni tillgång till 
allt som händer hos oss, vi samverkar, nätverkar 
och gör affärer tillsammans. I Ervalla finns många 
verksamma företag och vi är ett område i ständig 
utveckling. Ta del av vad vi har att erbjuda i form 
av både upplevelser, tjänster och produkter. 
Möt människorna som arbetar för en fortsatt 
levande landsbygd och som med stolthet brinner 
för det lokala. Erfarenheten är lång, branscherna 
många och kunskapen stor. Vi uppmuntrar lokala 
initiativ och är alltid närvarande där det händer.
Varmt välkommen att kontakta oss!

Sysslar med: Förening för företag i och runt Ervalla.
Funnits sedan: 2011
Telefon: Tony Fridholm ordförande, 070-324 84 84 
E-post: foretag@ervalla.nu
Hemsida: ervalla.nu

Ewi Nilima

EWI NILIMA     
I HÄLSHYTTAN 
I Hälshyttan hittar du Ewi Nilima som vill lära 
ut om självförsörjning och uppfödning av den 
egna maten. Processen har varit livslång hos Ewi 
som älskar att ett litet frö kan bli något ätbart 
eller vackert att titta på. Här kan besökarna lära 
sig mer om odling av olika slag. Här är platsen 
för utbildning inom den gröna näringen. Gamla 
kultursorter, fröbytardagar, studiecirklar, utbildning, 
konferenser – inget är omöjligt. Dessutom finns 
guidning i reservatet Älgtjärnarna för dig som 
vill komma ut i naturen. Det gäller även dig som 
har svårigheter att gå, men som kan sitta i en 
hästsadel. Tanken är även att framöver erbjuda 
långtidssjukskrivna och människor med funktions-
nedsättning jobb.

Sysslar med: Naturguidning, odling, självförsörjning och 
uppfödning av egna maten.
Funnits sedan: 2019
Antal anställda: 1
Telefon: 070-304 78 19, endast efter avtalad tid.
E-post: ewa_britt@hotmail.com
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Fredrik Eklund

FREDRIK EKLUND  
PRODUCTION AB 
När bilen behöver servas eller repareras är det 
mig du ska kontakta. Även andra maskiner kan 
servas enligt överenskommelse. Vi har hämt- 
och lämningsservice inom en mils radie och 
lång erfarenhet inom fordonsteknik med bland 
annat anställning på Bilia AB i både Stockholm 
och Köping. Som kund får du en noggrann och 
duktig mekaniker som erbjuder snabb hjälp, även 
under helger om så önskas. Det går också bra att 
kontakta oss om du har behov av grönyteskötsel. 
Gräsklippning på upp till en hektar är inga 
problem, likaså nedtagning av buskar och träd, 
samt bortforsling. På vintertid erbjuder vi 
skottning och sandning.

Sysslar med: Fordonsservice och reparationer, 
grönyteskötsel.
Funnits sedan: 2016
Antal anställda: 1-2
Postadress: Gräve 157, 705 93 Örebro
Telefon: 073-971 07 44
E-post: fredrik.eklund.production@gmail.com
Facebook: Fredrik Eklund production AB

GARPHYTTANS   
FOLKETS HUS OCH 
PARKFÖRENING
I vår förening äger och driver vi både Garphyttans 
folkets hus, men även Folkets park. Båda ställena 
går bra att hyra för till exempel bröllopsfesten, 
60-årskalaset eller er förenings årsmöte. I Folkets hus 
finns fullständig köksutrustning som får användas 
vid lokalhyra och det finns vid dukning plats för 
80-90 sittande personer. Garphyttans IF har sin 
klubbexpedition i huset, PRO och ABF är två 
föreningar som också driver sin verksamhet i våra 
lokaler och även ortens ungdomsgård håller till hos 
oss. Vid Valborg och midsommar arrangerar vi stort 
firande i Folkets park och på området finns under 
sommartid även bangolf. Garphyttans Folkets Hus 
och Parkförening arrangerar även pubverksamhet, 
men förslag på fler aktiviteter är alltid välkommet.

Sysslar med: Uthyrning av lokaler samt.
övriga verksamheter. 
Funnits sedan: 1924
Antal anställda: Styrelsen
Postadress: Metallvägen 11, 719 40 Garphyttan
Telefon: Vid bokning och uthyrning: Lena Selander 
070-877 97 97. Gunnar Törnqvist 070-681 16 49.
E-post: gunnar.tornqvist44@telia.com
Hemsida: garphyttan.com Lena Granlund
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GARPHYTTANS IF 
Sedan 1929 har Garphyttans IF funnits på orten och 
fått unga som gamla att utöva olika slags idrotter. 
Föreningen har sektioner för fotboll, friidrott, 
innebandy, orientering och skidor där fotboll, 
orientering och skidor för närvarande har den största 
verksamheten. Tävlingsmässigt har dessa tre sektioner 
haft goda framgångar och såväl skidsektionen som 
orienteringssektionen har haft representanter på 
landslagsnivå. Mycket av föreningens framgångar 
kan hänföras till de duktiga ungdomsledarna och 
Örebro föreningsråd utsåg Garphyttans IF till Årets 
förening under 2016. Man behöver inte vara aktiv 
idrottsutövare för att vara medlem, det går bra att 
vara stödmedlem för att hjälpa föreningen.

Sysslar med: Idrottsförening med fotboll, innebandy, 
orientering och skidor samt den vilande sektionen friidrott.
Funnits sedan: 1929
Postadress: Härdvägen 4, 719 40 Garphyttan
Telefon: 070-877 97 97
E-post: info@garphyttansif.se 
Hemsida: garphyttansif.se Lena Granlund

GUBBARNA PÅ 
SLOTTSBACKEN 
Här serveras lokalproducerad husmanskost 
där råvarorna till 99 procent är tillverkade från 
grunden, här används sällan så kallat halvfabrikat. 
Näringsriktig restaurangmat med hög kvalitet till 
ett bra pris är exakt vad som erbjuds. Varje dag 
serveras lunch där det alltid finns en kött- eller 
fiskrätt att välja mellan. Dessutom dagens soppa, 
pasta/wook och tacobuffé. Som pricken över i:et 
serveras alltid en riklig salladsbuffé. Maten är till 
stor del svenskinspirerad med influenser från andra 
delar av världen. Här tummas det aldrig på kvalitén. 
Även om restaurangen är Suzuki Garphyttans 
personalrestaurang är alla välkomna.

Sysslar med: Restaurang
Funnits sedan: 2006
Antal anställda: 3 
Telefon: 019-29 52 03
E-post: bosse.wetterstrand@telia.com
Hemsida: gubbarna.com Bo Wetterstrand
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HAMMARVERKET 
Hammarverkets huvudsyssla är trädgårdsplanering/
design och rådgivning. Vi som driver företaget heter 
Stina Hammar, landskapsingenjör, naturbrukslärare, 
trädgårdsmästare och Pierre Hammar, finsnickare. 
Vi lägger ner stor vikt vid att ta in och lära 
känna miljön, platsen, stilen på hus/omgivning, 
samt det viktigaste för trädgårdens utformning 
– människorna som ska använda den. Trädvård, 
landskapsvård och beskärning ingår också i våra 
huvudsysslor. Vi hämtar inspiration och utgår från 
Skärmartorp, mellan Lekebergsbron och Hidinge 
nya kyrka, invid Lekeberga-Sälvens naturreservat. 

Sysslar med: Trädgårdsplanering/design, rådgivning, 
landskapsvård, plantering och beskärning. 
Kurser och föredrag. Finsnickeri. Handelsbod.
Funnits sedan: 2010
Antal anställda: 1–2
Postadress: Skärmartorp 33, 719 93 Vintrosa
Telefon: 070-317 70 39
E-post: hammar@hammarverket.se
Hemsida: hammarverket.se 
Facebook: Stina & Pierre Hammar - Hammarverket 
Instagram: stinahammar Stina Hammar

HEART AND SOUL – 
FOTOGRAF TERÉSE 
ANDERSSON 
Att kalla mitt företag för Heart and Soul var givet 
då det är precis det jag vill förmedla med mina 
bilder. I botten är jag grafisk formgivare och har 
arbetat med marknadsföring inom många olika 
områden och det är något jag alltid har med mig 
när jag fotograferar för företag, reklambyråer och 
tidningar. Det jag ger er är bra bildkommunikation, 
hur och vad bilden ska förmedla till era kunder 
för att verkligen sticka ut. Mina kunder brukar 
säga att jag är enkel och lättsam att arbeta med och 
en fotografering med mig ska kännas avslappnad 
och riktigt kul, det kommer att synas i bilderna. 
Mitt mål och mantra är att ”bilden ska kännas i 
magen”, då talar den på rätt sätt.

Sysslar med: Fotograf
Antal anställda: 1
Telefon: 076-765 00 01
E-post: terese@heartandsoul.se 
Hemsida: heartandsoul.se Terése Andersson
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Ellinor Birath

HELT Å HÅLLET 
Helt Å Hållet drivs av Ellinor Birath, före detta 
elitidrottare och utbildad lärare inom matte, NO 
och idrott. Vi erbjuder massage, screening, träning 
och coachning inom allt från rökavvänjning och 
ledarskap – områden där man vill åstadkomma en 
förändring eller förbättring. Vi är kunniga och 
bra på det vi gör och kan hjälpa både privat- och 
företagskunder genom en process mot ett hälso-
sammare liv, med start i massagen och hela vägen. 
Vi har både spetskompetens och bredd. Tillsammans 
med sjukgymnaster och hälsocoacher kan vi på 
Hälsocenter Örebro, i Nordic Wellness lokaler, 
erbjuda en helhet inom friskvård.

Sysslar med: Friskvård, massage, träning.
Funnits sedan: 2018
Antal anställda: 1
Telefon: 070-670 68 88
E-post: ellinor@heltahallet.se
Hemsida: heltahallet.se
Facebook: heltahallet
Instagram: heltahllet

Peter Sahlqvist

HIDINGEBRO SÅG & 
BYGGHANDEL AB 
Hidingebro Såg & Bygghandel AB ägs sedan 
2014 av Peter Sahlqvist och huserar i jättegamla 
byggnader mellan Lanna och Fjugesta. Det är en 
traditionell bygghandel som har allt som behövs 
när det gäller byggmaterial. Utöver det som finns 
i lager tar vi fram, kapar och hyvlar det virke som 
kunden vill ha utan problem. Vi har även ett 
plåtslageri där vi erbjuder alla typer av plåtdetaljer 
till hus, både till privatpersoner och yrkesmän. 
För en komplett helhet bryter vi även färg till 
kunder.  Vi är kända för att vi har en bra service 
och bra kvalitet – det där lilla extra som gör att 
kunderna väljer oss framför de stora byggvaruhusen. 

Sysslar med: Såg och bygghandel.
Funnits sedan: Sedan 70/80-talet.
Antal anställda: 4
Telefon: 019-29 12 20, 070-667 22 95
E-post: hbygg@telia.com
Hemsida: hsbygghandel.se
Facebook: hsbygghandel
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HR KONSULT  
STENEBORG
Med flera års erfarenhet inom HR i olika positioner 
vill Lennart Nilsson på HR Konsult Steneborg 
dela med sig av sina färdigheter inom detta område. 
När det kommer till ett företags hantering av 
mänskliga resurser är det viktigt att det går rätt till. 
Utöver genomgång av de viktigaste arbetsrättsliga 
reglerna kan HR Konsult Steneborg bistå med 
lämpliga verktyg för att underlätta arbetet vid till 
exempel val av rekryteringsvägar och metoder. 
I konkurrensen med andra företag om de goda 
medarbetarna kan utveckling av företagets 
varumärke och värdegrunder ha stor betydelse, 
även här har HR-funktionen mycket att tillföra. 
Lennart Nilsson hjälper dig och ditt företag.

Sysslar med: HR, Human resources
Funnits sedan: 2011
Antal anställda: 1
Postadress: Steneborgsvägen 8, 719 32 Vintrosa
Telefon: 070-211 83 61
E-post: kglennart@gmail.com Lennart Nilsson

ICA NÄRA VINTROSA
Vi på Ica Nära i Vintrosa arbetar aktivt med att 
bredda och få till ett stort lokalt och ekologiskt 
sortiment, det är oerhört viktigt för oss. Vi är en 
butik som vill förnya, satsa och skapa relationer 
med lokala aktörer som finns på marknaden. 
Vi vill vara traktens självklara val när det gäller 
inhandling av mat, men också att vara den själv-
klara mötesplatsen för alla boende. Vi är en butik 
med bra öppettider och bred service. Post, DHL, 
Schenker, ATG och Svenska Spel hittar du 
naturligtvis hos oss och vi är även Apoteksombud. 
I vår butik finns hjärtstartare och det innebär att 
hela vår personalstyrka är utbildade i HLR och 
hjärtstartare. Allt för våra kunders trygghet.

Sysslar med: Daglig varuhandel
Funnits sedan: I denna regi sedan juni 2015 
Antal anställda: 9 + timanställda
Postadress: Skolgatan 4, 719 30 Vintrosa
Telefon: 019-29 40 42
E-post: sara.sommar@nara.ica.se
Hemsida: ica.se/vintrosa
Facebook: Ica Nära Vintrosa Kalle och Sara Sommar
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Marcus  och Peter Bygdén

ITAKO ENTREPRENAD  
I ÖREBRO AB 
Itako AB är ett byggföretag huvudsakligen inriktat 
på papptak och olika typer av tätskikt för yttertak. 
Vi har hög ambition att erbjuda total service till 
våra kunder och erbjuder ett flertal lösningar, till 
exempel nyproduktion, omläggning, underhåll, 
reparation och taksäkerhet. Alla tak är lika viktiga 
och vi är väldigt måna om att hålla en god kundre-
lation. Vi är även måna om naturen. Våra material 
är miljömärkta och speciellt utprovade för det 
nordiska klimatet. Med många års erfarenhet av 
olika typer av byggprojekt har vi etablerat oss som 
ett pålitligt och kunnigt företag inom branschen, 
som kan erbjuda en fullständig lösning för ditt 
projekt inom tak, bygg och trädgård.

Sysslar med: Takarbeten, bygg och trädgård.
Funnits sedan: 1986
Antal anställda: 2
Telefon: 019-22 56 30, 070-206 25 06 (Peter), 
070-634 06 22 (Marcus)
E-post: itako@telia.com
Hemsida: itakoab.se
Facebook: Itako AB

JA’S SKOG OCH MASKIN
I vårt företag är trädfällning vår huvudsyssla, men 
vi tar även hand om både snöröjning och sandning. 
Det är Jonas Andersson som är JA’s Skog & Maskin 
och som har över 15 års erfarenhet av branschen. 
Oavsett om du behöver hjälp som privatperson, 
företag eller kommun så är vi helt rätt företag. 
I dag har vi uppdrag åt Svenska Kyrkan och ett 
flertal fastighetsägare. Vi fixar allt som har med 
trädgårdsskötsel att göra och med oss garanteras 
du alltid ett noggrant utfört arbete. Vi utför även 
anläggningsarbeten så som grävning, schaktning, 
planering med mera. Vårt samarbete med andra 
företagare i branschen gör även att vi kan erbjuda 
dig den helhet du behöver.

Sysslar med: Trädfällning, markjobb och parkskötsel.
Funnits sedan: 2013
Antal anställda: 1
Telefon: 070-572 08 29
E-post: jonas@jaskog.se Jonas Andersson 
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Jörgen Eriksson

JE GRÄV & TRANSPORT 
Varje dag, året runt – det finns alltid något att göra 
för JE Gräv & Transport. På vinterhalvåret kör vi 
snö, vi plogar och vi sandar. Sammanlagt har vi sju 
maskiner i gång under vintrarna. I samband med 
grävjobb tar vi hand om hela kedjan, från ritning 
till komplett avlopp. Dränering av hus hör också 
till vanliga arbetsuppgifter. Tack vare lång och 
dokumenterad erfarenhet har JE Gräv & Transport 
blivit ett företag att räkna med. Det här är 
människor att lita på och allt som behöver 
transporteras, som till exempel sand och grus – det 
fixar vi! Vi är medlemmar i T-schakt, en samlad 
resurs av 65 företagare med gedigen kompetens 
och lång erfarenhet och som därför gör 
organisationsformen unik. Det är vi stolta över.

Sysslar med: Allt inom gräv och transport.
Funnits sedan: 2000
Antal anställda: 4
Postadress: Holmstorp 280, 719 31 Vintrosa
Telefon: 070-422 33 99
E-post: je.annica@outlook.com
Facebook: JE Gräv & Transport

070-422 33 99

Jimmy Johansson

JJ’S GOLV & KAKEL AB 
Jimmy Johansson driver JJ’s Golv & Kakel och har 
lång erfarenhet inom branschen. När det gäller 
alla former av våtrumsrenoveringar är det viktigt 
att det görs fackmannamässigt och JJ’s Golv & 
Kakel är GVK-auktoriserat, vilket innebär att 
man är behörig för just våtrumsarbeten. Tack vare 
samarbetet med Värmeteknik kan man erbjuda 
en helhetslösning vid badrumsrenoveringar. 
Företaget arbetar även med andra utrymmen och 
alla typer av golv. Här får kunden en kontaktperson 
från början till slut vilket många ser som en 
fördel. Varje onsdag 16.30-19 finns man på 
Tomtakorset i Vintrosa och då har kunden 
möjlighet att titta på prover i butiken.

Sysslar med: Golv och kakel.
Funnits sedan: 2002
Antal anställda: 1
Postadress: Sånnaboda 222, 719 41 Garphyttan
Telefon: 070-602 62 25
E-post: jjsgolvochkakel@telia.com
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JL MARKNAD 
Om du som privatperson, företag eller förening vill 
ha hjälp med marknadsföring finns JL Marknad. 
Allt från stora till mindre företag inom alla 
slags genrer kan få hjälp och lösningar inom 
försäljningsuppdrag, marknadsföring och event. 
Regelbundet arrangeras resor av olika slag. 
Skid- och golfresor för privatpersoner eller företag 
som vill ta sina kunder/personal någonstans men 
även transporter till och från olika aktiviteter 
ordnas. Allt för att förenkla för alla inblandade. 
JL Marknad är det lilla konsultföretaget som 
arbetar med och för relationer. Hellre kvalitet 
än kvantitet! Välkommen!

Sysslar med: Konsult, marknadsföring, event och resor.
Funnits sedan: 2001
Antal anställda: 2
Postadress: Härdvägen 6, 719 40 Garphyttan
Telefon: 019-20 23 60
E-post: info@jlmarknad.se
Hemsida: jlmarknad.se
Facebook: JL Marknad Instagram: jlmarknad Åsa Jansson

Jon Gotlin

JON GOTLIN    
INTERNATIONAL AB 
Sedan 2013 har Jon Gotlin importerat knivar 
till robotgräsklippare som säljs på webben. 
För konsumenten är det ett enkelt och säkert 
sätt att köpa nya när behovet uppstår. I stället 
för att uppsöka en butik, finns knivbladen några 
knapptryck bort. Dessutom till bättre pris. 
Det är tack vare snabbhet och smidighet som 
gräsklipparknivar.se bör vara ditt givna val när 
din robotgräsklippares knivar behöver bytas ut. 
Leverans dagen efter om postgången håller. 
Företaget har stor kundvänlighet och värdesätter 
god service av fina produkter högt. Butiken finns 
även på norska, danska och finska marknaden.

Sysslar med: Säljer knivar till robotgräsklippare.
Funnits sedan: 2005
Antal anställda: 1
Telefon: 070-872 75 20
E-post: jon@jon.se
Hemsida: Gräsklipparknivar.se
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KARLSRO SERVICE  
& VINTAGE 
Linda Appelskiöld driver Karlsro service & vintage 
från gården Karlsro i Gräve. I en lokal på gården 
finns en second hand-butik där du kan fynda 
möbler, kläder och annat spännande. På gården 
finns stallplatser och lokaler som är möjliga att hyra. 
Gårdens lösdrift går att arrendera för till exempel 
hund-, får-, eller kattutställning. Vi erbjuder åter-
vunnen trädgårdsgödsel från lokala häst- och bond-
gårdar. Även lokalproducerad naturlig torvströ till 
hästboxar och stall finns till försäljning. Hämta på 
plats eller välj hemleverans. Vi har också ett utbud av 
säsongens blommor. Vi på Karlsro service & vintage 
kan dessutom assistera vid enklare jordbruksjobb.

Sysslar med: Service och vintage.
Funnits sedan: 2018
Antal anställda: 1
Telefon: 070-975 22 76
E-post: karlsroservicevintage@gmail.com
Facebook: Karlsro service & vintage
Instagram: Karlsro service & vintage Linda Appelskiöld

Kristina Jacobsson

KJ BILDHANTERING 
Med över 35 års erfarenhet i branschen erbjuder 
KJ Bildhantering allt som har med bild att göra – 
inskanning, friläggning, avancerad bildbehandling 
i Photoshop, retuschering och tryckanpassningar. 
Företaget drivs av Kristina Jacobsson som började 
som reprofotograf på C-lito 1971 och sedan dess 
följt med i utvecklingen inom repro och prepress. 
Kristina kan bild och vet hur en bild blir i tryck. 
Vår proffsskanner hanterar både påsikts- och 
diabilder, och våra tryckanpassade bilder garanterar 
bästa resultat. Utöver bildhantering erbjuder vi 
även originalarbete och prepress för bland annat 
broschyrer och visitkort. Behövs det tryck har vi 
ett stort nätverk av kontakter inom branschen.

Sysslar med: Bildhantering och originalarbete.
Funnits sedan: 2002
Antal anställda: 1
Telefon: 073-180 18 53
E-post: kj@bildhantering.nu
Hemsida: bildhantering.nu
Facebook: Bildhantering
Instagram: kj.bildhantering
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Jan-Peter Lahall

LAHALL FOTOGRAFI 
Jan-Peter Lahall är ett namn som många känner 
igen. Ända sedan 1975 har han fotograferat och 
företaget har funnits sedan 1983. Det är hans 
stora intresse för naturen som gjort Lahall till den 
erkända naturfotograf han är och kombinationen 
natur, resa och fotografera har gett honom ett 
fritt yrke. Utöver den rena naturfotograferingen 
arbetar Lahall även med andra projekt, som 
till exempel olika böcker. Det har blivit en del 
priser och utmärkelser genom åren, bland annat 
Nordens naturfotograf och Årets naturfotograf. 
Även i den prestigefyllda fototävlingen som varje 
år arrangeras av BBC har han kammat hem två 
priser och flera andraplatser.

Sysslar med: Fotograf
Funnits sedan: 1983
Antal anställda: 1
Postadress: Egersta 380, 719 95 Vintrosa
Telefon: 0703-12 13 12
E-post: info@lahall.com
Hemsida: www.lahall.com

Lars Michelgård

KONKAV DESIGN 
Konkav Design är ensamföretaget som i första 
hand hjälper mindre företag att göra sig synliga 
på webben. Om du behöver hjälp med allt från 
start, eller kanske bara att kicka i gång din nya 
e-postadress eller domän – vi är helt rätt val. 
Att synas på webben är viktigt och varför inte 
låta oss ta hand om hela processen? Vi designar 
gärna din hemsida och hjälper naturligtvis till 
med publicering. Vi ser även till att ordna med 
produktfotografering om behovet finns. Vi håller 
rimliga priser och är därför ett mer tillåtande 
alternativ. Med oss får du personlig kontakt och 
stort engagemang hela vägen.

Sysslar med: Webbdesign och fotografering.
Funnits sedan: 2007
Antal anställda: 1
Telefon: 070-949 21 00
E-post: info@konkavdesign.se
Hemsida: konkavdesign.se
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Maritha Röstlund

LANNA BOKCAFÉ  
& GLASS
Restaurang och café som huserar i historisk lokal 
mitt i Lanna. Vi vill att det ska vara en varm 
upplevelse att besöka vår restaurang med möjlighet 
att bläddra i en bok eller tidskrift medan du äter 
lunch, middag eller fikar. Vi ordnar återkommande 
events som modevisning, författarbesök, skal-
djursafton, choklad- öl- och vinprovning samt 
after work. Kanske fastnar du även för något i det 
gedigna inredningssortimentet? Här finns också 
ett urval av delikatesser du kan köpa med dig. 
Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om oss 
är att följa vår Facebooksida.

Sysslar med: Bokcafé, delikatesser, inredning, presenter 
och smycken.
Funnits sedan: 2014
Antal anställda: 2
Postadress: Lanna 23, 719 93 Vintrosa
Telefon: 019-29 10 30
E-post: matsrostlund@gmail.com
Facebook: Lanna Bokcafé

LANNALODGE AB 
Lannalodge är en privatägd golfanläggning och 
rankas som en av Sveriges bästa golfresorts. 
Vi erbjuder en vacker, välbyggd och variationsrik 
18-håls parkbana med modern arkitektur. Det 
är nära till både utslag och inspel och golfbanan 
öppnade redan 1939. Lannalodge har blivit mycket 
omtyckt för sin sköna, avslappnande atmosfär och 
sitt kompletta utbud. Här finns hotell med 71 
hotellrum och 164 bäddar, konferens, restaurang, 
pizzeria, spa och gym. Allt med hög klass på finish 
och underhåll. Vår strävan är att ge våra gäster 
förstklassig service och mat av fin kvalité. 
Anläggningen är öppen året om. Ni finner oss 
endast tolv minuter från Örebro.

Sysslar med: Hotell, konferens, restaurang, 
relax, gym och golfbana.
Funnits sedan: Bana sedan 1939 men 
Lannalodge sedan 2009
Antal anställda: Cirka 25 stycken
Postadress: Vretavägen 3, 719 93 Vintrosa
Telefon: 019-16 40 70 
E-post: info@lannalodge.se
Hemsida: lannalodge.se

Anna-Karin Larsson 
och Jenny Johansson
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LATORPS GÅRD
Här kan du bland annat hyra stallplats och andra 
typer av förvaring. Verksamheten spretar åt flera 
håll, vilket man också vill för att inte fastna i 
någon nisch. I dag bedriver man hästnäring 
där ryttare kan träna hoppning och dressyr för 
duktiga tränare, som kommer till gården. Det är 
en stor anläggning med ett 20-tal boxar, gäststall, 
hagar och betesmarker. Latorps Gård säljer även 
hästfodret Pavo som är ett erkänt foder i Europa. 
Man hyr också ut lokaler till företag. Thomas 
Börjesson (också ägare i företaget) hyr ut sig själv 
som entreprenör inom byggbranschen. Företaget 
bedriver olika verksamheter som riktar sig till 
både privatpersoner och företag.

Sysslar med: Uthyrning av stallplatser och lokaler, 
försäljning av hästfoder och stallströ.
Funnits sedan: 2008
Antal anställda: 1
Postadress: Latorp 351, 719 95 Vintrosa
Telefon: Carina Börjesson, 070-666 04 56, 
Thomas Börjesson, 070-666 77 90
E-post: evacarinaborjesson@gmail.com
Hemsida: latorpsgard.se Carina Börjesson

Peter Cronarp

LATORPS   
IDROTTSFÖRENING 
Sedan 1929 har Latorps IF varit verksam på 
orten. Vi är en fotbollsförening med inriktning 
på ortens ungdomar. Vår hemmaplan heter 
Björkvallen och ligger i Latorp, men vi vänder 
oss till närområdet som även består av Tysslinge, 
Vintrosa och till viss del Garphyttan. I dag är 
vi drygt 300 medlemmar och vi har cirka tio 
ungdomslag i gång. På seniorsidan finns även ett 
herrlag. Vi har även i uppdrag att åt kommun 
sköta om isbanorna i Latorp, Vintrosa, elljus-
spåret i Vintrosa samt Lögardammens badplats. 
Föreningen har som målsättning att erbjuda 
personer, i huvudsak boende i Latorp, Tysslinge 
och Vintrosa med omnejd, en meningsfull, rolig 
och hälsosam fritidssysselsättning.

Sysslar med: Fotbollsförening
Funnits sedan: 1929
Postadress: c/o Isaksson, Lundavägen 17, 719 94 Vintrosa
Telefon: 070-608 06 88
E-post: petercronarp@telia.com
Hemsida: laget.se/latorpsif
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Niklas Karlsson

LEKEBERGS GRÄV OCH 
TRÄDFÄLLNING 
Niklas Karlsson har lång erfarenhet inom både skog 
och gräv. Med Lekebergs Gräv och Trädfällning 
kan du vara säker på att få ett gediget kunnande. 
Vi utför all avancerad trädfällning med en 
specialutrustad radiostyrd vinsch som gör det 
möjligt att säkert ta upp hela träd från branta 
lägen. Vi erbjuder energiklippning av träd längs 
med gärden och diken, bortforsling av ris och 
virke och så stubbfräser vi eller gräver bort dina 
stubbar. Har du behov av grus? Det ordnar vi! 
Tomtplanering, grunder, avlopp och dränering 
är grävjobb som utförs utan problem. Som extra 
krydda tillverkar vi även grill- och sittbänkar 
utifrån dina behov.

Sysslar med: Gräv och trädfällning.
Funnits sedan: 19689
Antal anställda: 1
Telefon: 070-214 02 18
E-post: faniklaskarlsson@hotmail.com
Hemsida: tradfallningorebro.se
Facebook: Lekeberg gräv och trädfällning

LEKHYTTANS   
RESTAURANG &   
KAFFEBAR  
Hos oss på Lekhyttans Restaurang & Kaffebar lagas 
allting från grunden. Halvfabrikat finns aldrig 
här och schnitzeln du äter är bankad och panerad 
på plats i vårt kök. Vi har alltid en stor och fin 
salladsbuffé och varje dag erbjuder vi både lunch 
och À la carte, dessutom gott fika, fiskekort till 
Villingsbergs sjöar, fullständiga rättigheter och 
räkmackor med handskalade räkor. Vi har 105 
sittplatser i trivsam miljö. Vill du hellre beställa 
catering går det jättebra. Allt från små till stora 
sällskap och från soppa, pajbuffé eller en buffé 
med hela spektrat. Vi lagar efter dina önskemål. 
Vi har öppet sju dagar i veckan 07-20 och med 
utökade tider under sommaren.

Sysslar med: Lunch, À la carte, catering.
Funnits sedan: 2010
Antal anställda: 9
Postadress: Lekhyttan, 719 93 Vintrosa
Telefon: 019-29 20 20
E-post: info@lekhyttans.se
Hemsida: lekhyttans.se

Längst ner till höger: 
Tiina Johansson

Foto: Kristina Aczell 
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LIONS CLUB    
KILSBERGEN 
Lions Club International finns över hela världen 
med 1 350 000 medlemmar med likadana stadgar 
oavsett land. Det är dock de lokala klubbarna 
som utför arbetet med att samla in medel som gör 
det möjligt för oss att utföra vår hjälpverksamhet. 
Kulturstipendier, ungdomsledarstipendier, bekämpa 
onödig blindhet, sända tält till katastrofområden 
med mera. Klubben administrerar Tysslingedagen. 
Vi får våra inkomster genom bland annat bössin-
samlingar, konserter och gödselförsäljning. Lions 
cancerforskningsfond, plusgiro 90 09 40-8, är en av 
våra bidragsmottagare där 98,2 procent når fram. 
Förfrågningar om hjälpprojekt behandlas av klubben.

Sysslar med: Biståndsverksamhet som skapar livskvalitet  
för medmänniskor lokalt, regionalt och globalt.
Funnits sedan: Lions Club Kilsbergen bildades 1977.
Postadress: Se hemsidan under rubriken kontakt.
Telefon: Se hemsidan under rubriken kontakt.
E-post: webmaster@lionskilsbergen.se
Hemsida: lionskilsbergen.se Roland Thorstensson och Lars-Eric Jakobsson

Carina Stavenek

LUSTIGA LANDET 
Lustiga landet är ett utomhuslekland, i Vintrosa 
utanför Örebro, som erbjuder barnfamiljer att 
utmanas i hinderbanor och utelek. Passa på att ta 
med hela familjen och lek och busa tillsammans. 
Kanske ska ni utmana varandra i en klassisk 
femkamp? Det här är motsatsen till att sitta still 
och passar alla från tre år och uppåt, du kämpar 
utifrån din egen förmåga. Mycket rörelse brukar 
betyda att du blir hungrig eller sugen på fika. 
Hos oss går det bra att grilla korv, eller köpa något 
i vårt enklare café. Vi arrangerar även barnkalas. 
Förskolor, skolklasser och idrottsföreningar som 
vill ha skoj hos oss är varmt välkomna. Här får 
lek och bus ta plats och barnen står i fokus.

Sysslar med: Uteaktiviteter för barnfamiljer.
Funnits sedan: 2017
Postadress: Säby 125, 719 91 Vintrosa
Telefon: 072-370 48 89
E-post: kontakt@lustigalandet.se
Hemsida: lustigalandet.se
Facebook: lustigalandet
Instagram: lustigalandet
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Mats Olsson

M.O.M 
Mats Olsson driver möbelsnickeriet m.o.m på 
gården Osvalla. Alla möbler som tillverkas är 
måttanpassade och formgivna utifrån dina önskemål 
och idéer. Med vacker formgivning, naturmaterial, 
fina ytbehandlingar och omsorg om detaljerna 
får du möbler som bara blir vackrare för var år 
som går. Det massiva träet kan kombineras med 
skinn, textilier eller stenskivor. Jag oljar, vaxar, 
temperamålar eller levererar möbeln obehandlad.

Sysslar med: Möbelsnickeri
Funnits sedan: 2006
Antal anställda: 1
Postadress: Osvalla 219, 719 92 Vintrosa
Telefon: 070-831 04 50
E-post: mats@momobler.se
Hemsida: momobler.se

MÅRD MEDIA
Mård Media är en film- och webbyrå som sedan 
starten 2002 har producerat film- och webbplatser 
till bland annat DHL, Skanska, ÖBO och Eon. 
Allt började med tv- och radioreklam och sedan 
har företaget växt. Mård Media är smidiga att 
arbeta med och har fasta priser men kan enkelt 
skräddarsy efter kundens önskemål. Företaget 
finns i Tysslinge och har även producerat en kort-
film som kom på en andraplats i uttagningen till 
Oscarsgalan. Filmen heter ”Tanken som räknas”, 
är fem minuter lång och filmades i en enda 
tagning. Det är ett tydligt tecken på att Mård 
Media inte är främmande för nya galna idéer om 
kunden så önskar.

Sysslar med: Film och webbproduktion.
Funnits sedan: 2002
Antal anställda: 1
Telefon: 070-757 46 45
E-post: jens.mard@mardmedia.se
Hemsida: mardmedia.se Jens Mård
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Thomas Mälman

MÄLMANS    
KONTORSSERVICE 
Lägg inte stora summor på att köpa kontors-
maskiner till ditt företag, anlita i stället Mälmans 
Kontorsservice. Vi ser till att du får hyra det 
du behöver till ett mycket bra pris och så tar vi 
självklart hand om servicen. Vi har lång erfarenhet 
av branschen och vi vet hur viktigt det är att allt 
fungerar. Vi täcker de flesta behov inom både 
kontorsmaskiner och IT. Vår grundtanke är att 
det ska kännas familjärt samtidigt som vi levererar 
nya digitala lösningar och garanterar snabba 
leveranser. Vi har även en webbshop där du kan 
välja mellan 15 000 kontorsartiklar  – allt till 
mycket bättre priser. Tack vare låga omkostnader 
kan vi hålla ett lägre pris ut till dig som kund.

Sysslar med: Uthyrning av kontorsmaskiner + webbshop.
Funnits sedan: 2015
Antal anställda: 4
Postadress: Stenmursvägen 6, 719 32 Vintrosa
Telefon: 070-344 34 38
E-post: info@malman.nu
Hemsida: malman.nu
Facebook: Mälmans Kontorsservice

Mälmans
kontorsservice

NATURENS TEATER   
I RÅNNESTA
Hos oss på Naturens teater i Rånnesta kan du njuta 
av vår caféverksamhet. Den berömda Rånnesta-
mackan bör inte missas och vi har öppet alla dagar i 
veckan. Vi arrangerar naturfotokurser och guidade 
utflykter i de närbelägna Kilsbergen. Våra kunniga 
ornitologer guidar dig gärna runt sjön och 
berättar om svanarna, som kommer till oss under 
svansäsongen. I vår fina park hittar du lugnet och 
här kan du under sommarhalvåret slå dig ner och 
titta på grannens höns, som ofta kommer in på vår 
tomt och pickar. I konstgalleriet har vi regelbundet 
blandad konst av olika konstnärer och i vår bok-
handel hittar du en brokig kompott. Dessutom har 
vi en föreläsningssal för 60 personer, där vi har 
olika föreläsningar. Boka den för egna konferenser. 
Läs mer på vår hemsida för aktuell information.

Sysslar med: Caféverksamhet, bokhandel, konstgalleri 
och konferensverksamhet.
Funnits sedan: 2001
Antal anställda: 5
Postadress: Rånnesta, 705 92 Örebro
Telefon: 019-28 30 40
E-post: info@tysslingen.nu
Hemsida: tysslingen.nu Lars Borgström
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Annika Reuter Westin, Simon Larsson Lahti,
Linnea Larsson och Marie Louise Bergman

NORDIC CAMPING & 
RESORT ÅNNABODA 
En naturlig mötesplats med Kilsbergens fantastiska 
natur alldeles inpå husknuten, för både företag och 
privatpersoner. Endast 20 minuter från centrala 
Örebro finns detta område med spännande och 
kuperad natur där det är full fart året runt. På 
vintern kan du åka skidor både på längden och 
utför. Sommartid kan du bland annat vandra, bada, 
fiska, cykla MTB, paddla kanot eller besöka en av 
de många utställningarna/tävlingarna i området. Vi 
erbjuder konferens- och boendemöjligheter med logi 
i fräscha hotellrum eller mysiga stugor. Restaurangen 
serverar mat anpassad efter årstiden. Café och lunch-
servering är öppet alla dagar i veckan året om och 
restaurangen kan bokas för både bröllop och fest.

Sysslar med: Hotell, konferens, restaurang, arrangemang, 
stuguthyrning, camping, längdåkning och friluftsliv. 
Uthyrning av läger, grönytor och lokaler.
Funnits sedan: 2018 i nuvarande regi.
Antal anställda: Cirka 12.
Telefon: 019-29 55 00
E-post: annaboda@nordiccamping.se
Hemsida: www.nordiccamping.se
Facebook: Ånnaboda
Instagram: annaboda_official

Mattias Kaya och Niklas Pettersson

NM BYGG I ÖREBRO 
NM Bygg i Örebro drivs av Niklas Pettersson 
och Mattias Kaya. Vi jobbar med totallösningar 
inom byggarbeten, från idé och tanke till färdigt 
projekt. Vi tar inga genvägar utan jobbar seriöst 
för kundens bästa. För oss finns inga problem utan 
bara lösningar. Vi anpassar oss utifrån kundens för-
utsättningar och behov. Kunden ska känna sig trygg 
när den lämnar över ansvaret till sitt hem till oss 
och vi lämnar inte ett jobb utan att känna oss stolta 
och nöjda. Givetvis är vi fullt försäkrade och har 
alla nödvändiga certifikat och vi jobbar enbart med 
certifierade underleverantörer. NM Bygg i Örebro 
värderar ärlighet och långsiktiga kundrelationer.

Sysslar med: Allt inom bygg.
Funnits sedan: 2018
Antal anställda: 2
Telefon: 070-282 98 67
E-post: nmbyggorebro@gmail.com
Hemsida: nmbyggorebro.se
Facebook: NM Bygg i Örebro
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Stefan Petersson

OSVALLA    
FASTIGHETER AB 
Bakom Osvalla Fastigheter står jag, Stefan Petersson. 
Jag har varit verksam i fastighetsbranschen sedan 
mitten av 1980-talet och har lång erfarenhet av 
verksamhetsområdet. Företaget äger ett antal 
fastigheter i centrala Örebro som riktar sig till 
både privatpersoner och företag för uthyrning av 
bostad eller lokal. Att hyra av bolaget innebär att 
hyresgästen får en bra och trygg hyresvärd samt 
en långsiktig ägare. Sedan många år är jag även 
engagerad styrelsemedlem i ett antal olika styrelse-
konstellationer. Om det behovet uppstår går det 
bra att kontakta mig för vidare diskussion. 
Med mig som medlem i din styrelse får du även 
min kompetens i ekonomisk rådgivning.

Sysslar med: Fastighetsförvaltning, styrelseuppdrag och 
ekonomisk rådgivning.
Funnits sedan: 1985
Antal anställda: 1
Postadress: Osvalla 218, 719 92 Vintrosa
Telefon: 070-580 95 65
E-post: osvalla@telia.com

NYA    
BERGSLAGSÄVENTYR 
Nya Bergslagsäventyr är ett mobilt företag som 
arbetar med gruppaktiviteter och gruppäventyr för 
företag, föreningar och privatpersoner. Vi erbjuder 
naturupplevelser och äventyr till er konferens, kick-
off, avslutning, svensexa eller möhippa. Vad sägs om 
mångkamp med yxkastning, skidgång, stafetter 
med mera? Eller ”Fångarna i Kilsbergen” med 
aktiviteter, uppdrag och klurigheter längs en karta? 
Vi kan även erbjuda ett prestigelöst alternativ för 
företag som vill koppla ned och av och bara vara 
tillsammans i naturen. Vid heldagsaktiviteter kan 
vi även ansvara för matlagning och övernattning. 
Nya Bergslagsäventyr levererar upplevelser som är 
#naturligtroligt för alla typer av grupper.

Sysslar med: Gruppfrämjande aktiviteter och äventyr.
Funnits sedan: 2018
Antal anställda: 3
Telefon: 070-350 54 58
E-post: team@nyabergslagsaventyr.se
Hemsida: nyabergslagsaventyr.se
Facebook: Nyabergslagsaventyr
Instagram: Nyabergslagsaventyr Mia Johansson och Morgan Rosell
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PIZZERIA FALKEN 
Pizzeria Falken i Vintrosa är kända för sin goda 
pizza och är en omtyckt restaurang bland både 
närboende och hitresta. Vi har funnits på orten 
sedan 1990 och här arbetar vi alltid med stor 
glädje, bra mat och kunden i fokus. Det är med 
fina råvaror och bra ingredienser som vi lockar 
våra gäster att alltid vilja komma tillbaka. Vi har 
fullständiga rättigheter och serverar lunch måndag 
till fredag kl 11-14. En à la carte-meny och 
svensk husmanskost finns också att välja på om 
du inte är sugen på pizza. Pizzeria Falken har 
öppet varje dag och vi har hårda krav på hög 
standard. Här är dessutom personalen alltid glad. 
Välkommen in!

Sysslar med: Restaurang
Funnits sedan: 1990
Antal anställda: 4
Telefon: 019-29 48 98
E-post: djan_ibrahim@hotmail.com
Hemsida: restaurangfalken.se
Facebook: Restaurang Falken

RENÉES 
MASSAGESTUGA
Renée Uhlan är certifierad massageterapeut och 
hit kommer kunder som har problem med till 
exempel ryggskott, nackspärr och ischias. Renée 
ger finsk djupgående massage och är specialist 
på triggerpunktsbehandlingar, idrottsmassage, 
medicinsk laserbehandling och mobiliseringar. 
Mobilisering innebär en liknande behandling 
som naprapater utför, en slags ledbehandling, 
men med annan teknik. Vid laserbehandling 
används laserljus som behandlar inflammationer 
och även artros. Den kan användas vid akut 
skada och lasern hjälper kroppen att ta hand om 
skadan genom en djupare cirkulation. Hon har 
lång erfarenhet från sjukvården och många års 
arbete med just idrottsskador.

Sysslar med: Massage i olika former.
Funnits sedan: 1999
Antal anställda: 1
Postadress: Solberga 612, 719 30 Vintrosa
Telefon: 070-441 17 31
E-post: reneeuhlan@hotmail.com

Renées Massagestuga

Renée Uhlan

Djan Ibrahim och David Ibrahim



36

SANNAKROA 
Sannakroa är den klassiska vägkrogen endast ett 
stenkast från E18. Här kan du njuta av god mat 
samtidigt som du kanske har tur att se rådjur 
utanför fönstret. Naturnära läge och resa till E18 
på bara några minuter. Här finns elva rum för 
uthyrning, både enkel och dubbel och bilen 
kan stå parkerad precis utanför. I restaurangen 
erbjuds klassisk husmanskost eller À la carte. 
Besöker du oss på morgonen kan vi erbjuda 
frukostbuffé. Vår kock är från Kina så bli inte 
förvånad om vårt utbud har asiatiska influenser. 
Vi har fullständiga rättigheter och gott om 
parkeringsplatser för både små och stora fordon, 
här har lastbilar eller bussar inte några problem 
att parkera. Välkomna till ett lugnt läge.

Sysslar med: Restaurangverksamhet och motell.
Antal anställda: 3
Postadress: Vintrosa Sanna 306, 719 91 Vintrosa
Telefon: 019-29 44 14, 072-723 44 14
E-post: info@sannakroa.se
Hemsida: sannakroa.se
Facebook: Sannakroa Jan och Mei Qin Nilsson

Per Holm

SANNA GRÄV AB
Sanna Gräv AB är familjeföretaget som i dag 
drivs av Per Holm. Det var Pers pappa som 
startade 1973 och det här är grävföretaget som 
är nischade på allt de tar sig för. Sedan flera år 
tillbaka arbetar de bland annat med arkeologiska 
utgrävningar som kräver en enorm fingertopps-
känsla när endast en centimeter i taget ska grävas. 
Annars blir det många uppdrag gällande tryck-
avloppssystem när flera hus ska kopplas ihop 
till ett gemensamt avlopp. Även här är företaget 
specialinriktade och kan dessutom erbjuda en 
totalentreprenad. Sanna Gräv AB är dessutom 
delägare i T-schakt som bär kvalitetsstämpel som 
medlem i förbundet Maskinentreprenörerna.

Sysslar med: Gräventreprenader inom arkeologi, 
sanering och lta- avloppsystem. 
Funnits sedan: 1973 
Antal anställda: 4 
Telefon: Per Holm, 070-641 12 85  
E-post: per@sannagrav.se
Hemsida: sannagrav.se
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STEFAN KNUTSSON 
Stefan Knutsson driver det egna företaget med 
samma namn. När det kommer till entreprenad 
inom lantbruk är det till Stefan du ska vända dig. 
Förutom breda kunskaper inom mekaniska 
reparationer, gallring av skog, virkesutkörning 
och säker trädfällning finns även förarbevis på 
teleskoptruck, hjullastare och truckkörkort. 
Allt som behöver repareras på en bondgård går 
att ordna och de allra flesta maskiner kan Stefan 
hantera. Helt enkelt driver Stefan Knutsson företaget 
som hyr ut sina tjänster. Korta uppdrag föredras 
och tveka inte att höra av dig om behov finns.

Sysslar med: Entreprenad
Funnits sedan: 2001
Antal anställda: 1
Postadress: Tysslinge 440, 719 95 Vintrosa
Telefon: 070-770 48 82
E-post: stefan.knutsson@sg-wire.com Stefan Knutsson

Ante Norén 

SKÖNA GRÖNA 
SKOGAR AB
Sedan 1972 har Bengt Norén arbetat med 
skogsbruk och sedan 1980 som företagare. 
Verksamheten drivs idag av sonen Ante Norén. 
Företaget är baserat i Latorp och arbetar i Örebro 
län och delar av Sörmland. Förutom traditionellt 
skogsbruk arbetar vi även med hyggesfritt skogsbruk. 
Verksamheten har alltid präglats av ett stort 
hänsynstagande till natur och miljö. Vi utför 
skogligt underhåll av ledningsgator som en del 
av säkra elleveranser. Företaget har numer en 
miniskotare som kör ut virket där det är höga 
krav på att undvika körskador. Behöver du hjälp 
med trädfällning på din tomt? Vi tar ner det 
mesta och ordnar med transport om det behövs.

Sysslar med: Skogsbruk, trädfällning
Funnits sedan: 1980 i olika former
Antal anställda: 4
Telefon: 070-686 61 68
E-post: ante@skona.nu
Hemsida: skona.nu
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SUZUKI    
GARPHYTTAN AB 
På Suzuki Garphyttan tillverkas fjädertråd som 
framför allt används i bilindustrin. Råmaterialet 
kommer in som valstråd, förädlas i olika former och 
säljs sedan vidare till kunder som spinner fjädrar 
av den. Suzuki Garphyttan har en världsledande 
position men konkurrensen ökar. Företagets moder-
bolag är börsnoterat och ligger i Japan. Större delen 
av tillverkningen går på export där Europa, med 
Tyskland i topp, är största marknaden. Suzuki 
Garphyttan exporterar även till Nord- och Syd-
amerika samt Asien. Företaget är en global koncern 
med tillverkning i Garphyttan, USA, Kina, England 
och Mexico och med lager i Tyskland. Moderbolaget 
har även produktion i andra delar av världen.

Daniel Rydén

Sysslar med: Fjädertrådstillverkning
Funnits sedan: 1906
Antal anställda: Cirka 320 
Postadress: Bruksvägen 3, 719 80 Garphyttan
Telefon: 019-29 51 00
Hemsida: suzuki-garphyttan.com

Thomas Lindsten 
och Fredrik Norell

T&F STUBBFRÄS 
I detta företag hittar vi Thomas Lindsten och 
Fredrik Norell – grabbarna som efter egna 
problem med stubbar i trädgården valde att ge 
sig in i stubbfräsarbranschen. Det fina med T&F 
stubbfräs är att kunden får ett fast pris efter att 
stubbens diameter mätts. Här erbjuds helhets-
lösning om det är vad kunden vill, bortforsling av 
spån är alltså en möjlighet. Behöver jord täckas i 
trädgården? Givetvis fixar man även det. Företaget är 
nystartat, men duon ser att behovet är stort och 
att de har bra koll på vad som gäller vid utövandet. 
Målet är närområdet med Vintrosa, Latorp, 
Garphyttan och Fjugesta som främsta kundkrets. 
Har du problem med en stubbe eller fler? 
Kontakta T&F stubbfräs!

Sysslar med: Stubbfräsning
Funnits sedan: 2017
Antal anställda: 2
Postadress: Gullvivevägen 8, 719 30 Vintrosa
Telefon: Thomas: 070-655 97 16, Fredrik: 073-984 66 19
E-post: thomas.lindsten@martinservera.se 
Facebook: T&F stubbfräs
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TANT GRÖN 
Njut i butik och café av underbara blommor, 
vacker inredning, fina presenter, glittrande 
smycken och snyggaste kläderna. Njut ljuvligaste 
godsakerna från eget bageri. Strosa i trädgården 
bland buskar, träd och perenner, medan barnen 
leker i stora sandlådan. Inspireras av egenodlade 
plantor och mängder av köksväxter i växthuset. 
Ett mysigt utflyktsmål för hela familjen! Som 
medlem i vår kundklubb får du nyhetsmejl med 
aktiviteter, erbjudanden och även inbjudan till 
tematräffar. Vi bjuder på massor av inspiration 
och hälsar er varmt välkomna hit för att njuta 
med alla sinnen, av hela härligheten.

Sysslar med: Blommor, trädgård, butik, inredning, 
presenter, kläder och café.
Funnits sedan: 2006
Antal anställda: Cirka 10
Postadress: Fårahagen Västra Tomta 320, 719 32 Vintrosa
Telefon: 019-29 48 48
E-post: info@tant-gron.nu
Hemsida: tant-gron.nu

T&S REKLAM 
– Personlig reklam för bättre relationer.
Hos oss får kunden den kompletta lösningen 
eftersom all förutsättning finns i huset. Från tanke 
och idé till design och färdigställd produkt. T&S 
Reklam är ett relativt litet företag och har därför 
möjlighet till en mer personlig relation till sina kunder. 
Här är någon med hela vägen och vi tar gärna fram 
design och förslag utifrån kundens önskemål. Det 
finns många sätt att synas på och vi hjälper gärna 
våra kunder att göra just det. Allt är genomförbart, 
det är bara fantasin som sätter stopp och det finns 
många häftiga och kreativa lösningar. T&S Reklam 
gör allt från visitkort till helfoliering av fordon. 
Tveka aldrig att kontakta oss. Vi löser det mesta.

Sysslar med: Skylttillverkning i alla former. Profil- 
och presentreklam.
Funnits sedan: 1994
Antal anställda: 2 delägare, totalt 6 -7 på företaget.
Postadress: Aspholmsvägen 14, 702 27 Örebro 
Kontakt skylt: Jocke Löwendahl 019-12 34 90, 
070-412 34 90, skylt@tsreklam.se
Kontakt Profil & presentreklam: Michael Ragnarsson 
019-12 34 90, 070-412 34 91, michael@tsreklam.se
Hemsida: tsreklam.se

Susanne Nilsson och Pernilla Nilsson

Fotograf: Peo Quick

Michael Ragnarsson, 
Niklas Henriksson och Jocke Löwendahl
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Tina Ruth 

TEATER RUTH
Teater Ruth, med Tina Ruth i spetsen, är helt 
rätt att höra av sig till när du behöver en clown. 
Förutom att vara clownen Klara skriver Tina egna 
barn- och familjeföreställningar och de senaste 
åren även vuxenrevyer. Repertoaren är bred och 
det går också jättebra att anlita oss för olika 
eventuppdrag. Kanske är ett humoristiskt inslag 
på kickoffen eller företagsfesten exakt det som 
fattas? Då går det bra att hyra in en karaktär som 
kommer och underhåller. Dessutom gör vi gärna 
samarbetsövningar, roliga utmaningar, improvisation 
och underhållning på kickoffer, samt workshops 
för att till exempel få gemenskapen på företaget 
att bli bättre. Valmöjligheterna är många, för 
teaterarrangemang eller event.

Sysslar med: Teater, clown och underhållning.
Funnits sedan: 2003
Telefon: 070-573 50 33
E-post: info@teaterruth.se
Hemsida: teaterruth.se
Facebook: Teater Ruth

Sören Lindberg

TELOS TELEMONTAGE 
Telos Telemontage är en av de ledande leverantö-
rerna av säkerhet i Mellansverige som vänder sig 
endast till företag. Vi hjälper våra kunder med 
allt från brandlarm, inbrottslarm, passersystem, 
CCTV, datanät, trygghetslarm och personlarm. 
Vi har bred kunskap med erfaren personal och vi 
följer ständigt med i utvecklingen. Vår personal 
vidareutbildas regelbundet och är certifierade 
enligt de krav som finns för brand och säkerhet. 
Välkommen till oss ”ert kompletta säkerhets-
företag.”  Vi finns i Örebro, Karlskoga, Karlstad, 
Sunne och Torsby.

Sysslar med: Brandlarm, säkerhetslarm och passagekontroll.
Funnits sedan: 1958
Antal anställda: Cirka 40
Postadress: Slöjdgatan 23, 703 63 Örebro
Telefon: 019-20 71 90 
E-post: info@telos-telemontage.se
Hemsida: telos-telemontage.se
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TOBIAS ALLFIX 
Företaget Tobias Allfix är precis vad det låter. 
Här har ni företagaren som tar sig an det mesta 
och som är helt rätt person att kontakta oavsett ditt 
behov. Tobias Hudin erbjuder allt från dränering, 
grävjobb, trädfällning, dikesrensning, kantskärning 
till djurhantering, gallring, vägunderhåll, trädgårds-
arbete och transporter. Här är företagaren som 
inte duckar för något och behöver lantbrukaren 
avlösning en dag eller två, då finns han där. 
De allra flesta kunder som kontaktar Tobias är i 
behov av i stort sett vilken hjälp som helst, Tobias 
fixar. Blandningen är stor och ingen annan dag 
är den andra lik, precis så som han vill ha det. 
Dessutom är Tobias uppvuxen i området och kan 
trakterna som ett rinnande vatten.

Sysslar med: Allfixare
Funnits sedan: 2014
Antal anställda: 1
Postadress: Hagby 723, 719 95 Vintrosa
Telefon: 070-422 26 73
E-post: tobias.hudin@hotmail.com Tobias Hudin

Mattias Svensson och
Christian Carleson

TYSSLINGE    
FASTIGHETER AB 
Vi som driver Tysslinge Fastigheter är Christian 
Carleson och Mattias Svensson. Vi är en duo som 
gått samman för att på så vis ha bättre möjligheter 
till att i framtiden växa och expandera. Vi hyr 
ut lägenheter i Latorp, både 2:or och 3:or, – alla 
med egen uteplats. Lägenheterna är det perfekta 
boendet för dig som flyttat från hus, eller som 
drömmer om hus i framtiden. Vi vill att det ska 
vara möjligt att bosätta sig på landsbygden även 
om du inte bor i villa. Därför hoppas vi att fler 
lämpliga objekt dyker upp i närområdet så att 
vi kan erbjuda ännu fler människor ett boende i 
vår fina miljö. Vi tror på bygden och kommer att 
fortsätta satsa på framtiden.

Sysslar med: Uthyrning av lägenheter och lokaler.
Funnits sedan: 2017
Antal anställda: 2
Telefon: 070-529 47 33
Facebook: Tysslinge Fastigheter AB
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Mattias Svensson 

VAKTAB 
Vaktab, med Mattias Svensson i spetsen, är den 
mobila vaktmästaren som har jour dygnet runt. 
När du behöver hjälp med allt som har med fastig-
heten, både in- och utvändigt, att göra är det oss 
du ska kontakta. Låstjänster, ventilation, el, avlopp, 
larm, brandtillsyn eller brandskyddskontroll. 
Vaktab har bred kunskap inom det mesta och 
behövs extern kunskap ordnar vi med total-
entreprenad. Om du åker på semester och behöver 
hjälp med till exempel posten, vi fixar även det. 
Vaktab skriver avtal utifrån de tjänster du behöver 
och med oss får du en person för allt i stället för 
flera företag och vi agerar gärna spindeln i nätet.

Sysslar med: Allt inom fastigheter och säkerhetstjänster.
Funnits sedan: 2009
Antal anställda: 1
Postadress: Solberga 604, 719 30 Vintrosa
Telefon: 070-612 58 00
E-post: vaktab@hotmail.com
Hemsida: vaktab.se

TYSSLINGE FRISKOLA
Vi har engagerade och välutbildade lärare. Det är 
viktigt för oss att se alla elever och ge dem den hjälp 
de behöver för att främja deras utveckling. Vi har 
sju klasser, årskurs F-6, med cirka 15 elever i varje 
klass. Vårt fritidshem strävar efter att ge barnen 
en meningsfull fritid med olika utflykter och 
aktiviteter. Av dig som förälder förväntar vi oss att 
du engagerar dig i ditt barns skolgång, detta bland 
annat genom matservering och arbetshelger.
Vårt mål är att vara en av Sveriges bästa skolor.
Vi har små klasser och god personaltäthet.
Vi arbetar tillsammans med elevernas lärande, 
trygghet och trivsel i fokus.

Daniel Seilitz

Sysslar med: Skola klass F-6 samt fritids.
Funnits sedan: 1994 
Antal anställda: 17
Postadress: Tysslinge 256, 719 95 Vintrosa
Telefon: 070-898 36 99
E-post: daniel.seilitz@tysslingefriskola.se 
Hemsida: tysslingefriskola.se
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VINTROSA    
FOLKETS HUS
Vintrosa Folkets hus är en ideell förening som 
äger och driver Viagården i Vintrosa. Föreningen 
består av över 600 privata medlemmar och vi hyr 
ut lokaler till nästan alla. Så om du behöver en 
lokal för till exempel fest, möten, bröllop eller 
något annat – tveka inte att kontakta oss. Vi vänder 
oss även till föreningar som kanske behöver 
utrymme för gymnastik eller kurser, men även till 
dig som är utställare på Tysslingedagen. Vi driver 
också ungdomsgård i huset genom Tysslinge 
Kulturförening, som vi äger tillsammans med 
Garphyttans FHP. Vi har öppet två till tre dagar 
i veckan och vi finns på Höglundavägen 4-6 i 
Vintrosa. För intresse av bokning, hör av dig till 
vår vaktmästare Lena Jansson.

Sysslar med: Äger och driver Viagården i Vintrosa. 
Funnits sedan: 1997 
Postadress: Höglundavägen 4-6, 719 30 Vintrosa 
Telefon: 019-29 49 12, 
vaktmästare Lena Jansson 070-336 97 13. 
E-post: vaktis.jansson@hotmail.se 
Hemsida: vintrosafolketshus.se K-G Granberg

VINTROSA   
IDROTTSSÄLLSKAP 
Sedan 1961 har VIS erbjudit en rad idrotter och 
i dag finns fem sektioner: handboll, innebandy, 
bollkul, VBHC - Vintrosa Beachhandboll Cup, 
samt VM - Vintrosa Mästerskapen i fotboll. 2016 
slogs VBHC ihop med VM och blev Vintrosada-
gen, en årlig arrangemangsrik bygdefest i augusti 
då vi bjuder in företag för att synas med oss. Vår 
ständigt växande verksamhet med drygt 150 
medlemmar finns i Vintrosa idrottshall och i den 
nyrenoverade 50-åriga klubbstugan. VIS är en 
ideell förening som erbjuder hälsofrämjande och 
demokratiskt fostrande samarbetsformer för barn 
och ungdomar. Genom idrotten vill VIS tillsam-
mans med andra aktörer i området vara en aktiv 
glädjeskapande och socialt betydelsefull kraft. 

Sysslar med: Förening inom olika sporter.
Funnits sedan: 1961
Postadress: Vintrosa IS, c/o Markus Klinton, 
Vintrosa-Götavi 285, 719 91 Vintrosa
Telefon: 070-795 79 53
E-post: info@vintrosais.se
Hemsida: vintrosais.se
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Per-Erik Jansson

VÄRMETEKNIK 
1997 tog Per-Erik Jansson över Värmeteknik 
som grundades av hans pappa 1967. Företaget 
byter värmeutrustning så som värmepumpar och 
vedpannor och vill du som kund kanske byta 
husets uppvärmning så ordnar Värmeteknik det. 
Tack vare att det är ett enmansföretag får kunden 
en personlig kontakt hela vägen. Det är framför 
allt CTC-pumpar som företaget valt att profilera 
sig inom men naturligtvis monterar man även 
andra sorters pumpar. Tillsammans med JJ’s Golv 
& Kakel kan man erbjuda en helhetslösning vid 
badrumsrenoveringar. Även försäljning av allt 
tänkbart VVS-material sker varje onsdag 16.30-19 
på Tomtakorset i Vintrosa.

Sysslar med: VVS-installationer
Funnits sedan: 1967
Antal anställda: 1
Besöksadress: Latorpsvägen 18, 719 30 Vintrosa
Telefon: 070-696 77 64, 019-29 41 04 (butik)
E-post: varme-teknik@telia.com

Lars Johansson

VINTROSA MÅLERI AB 
Lars Johansson har mer än 30 års erfarenhet från 
måleribranschen och har drivit ett flertal måleri-
firmor. Vintrosa Måleri bildades under 2012 men 
eftersom Lars har varit verksam i måleribranschen 
i många år kan han den utan och innan. 
Inga uppdrag är för små eller för stora, allt går 
att ordna oavsett om det gäller nyproducerat, 
ombyggnation eller måleri i form av underhåll. 
Allting löser sig efter kundens behov och med 
Vintrosa Måleri får man en personlig relation 
eftersom Lars är ensam i företaget.

Sysslar med: Måleri, ny- och ombyggnation, underhåll.
Funnits sedan: 2012
Antal anställda: 1
Postadress: Dalstadsvägen 1, 719 30 Vintrosa
Telefon: 070-663 20 08

Vintrosa måleri AB
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WALDESJÖS    
VÄG & MARK
Oavsett vad du behöver hjälp med inom väg och 
mark är vi helt rätt val. I företaget arbetar Richard 
Waldesjö som tar uppdrag på egen hand, men 
som även går bra att hyra in som maskinförare. 
Hyvla vägar, klippa vägslänter, göra garageuppfarter 
eller gräva – vi löser det mesta. Skulle vi inte sitta 
på rätt maskin eller kompetens så fixar vi det du 
behöver i alla fall. Tillsammans med flera samar-
betspartners löser vi uppdraget oavsett om du är 
privatperson eller företag. Med oss får du ett seriöst 
och pedantiskt utfört arbete Vi är måna om att 
alltid lämna ett uppdrag med gott resultat och 
nyttan med oss, det lilla företaget, är att vi alltid 
måste prestera på topp – det är till din fördel.

Sysslar med: Allt inom väg och mark.
Funnits sedan: 2014
Antal anställda: 1
Telefon: 076-801 59 75
E-post: richard.waldesjo@gmail.com
Facebook: Waldesjös Väg & Mark

Waldesjös
Väg & Mark

Richard Waldesjö 

X-LNT PARTNER 
Företaget drivs av Mia Johansson som är exami-
nerad PCO – Professional Congress Organizer, 
helt enkelt mötesstrateg inom eventbranschen. 
Ska ert företag, förening eller annan organisation 
ha ett arrangemang och behöver någon som 
håller i taktpinnen och projektleder är vi rätt 
för den uppgiften. Vi hjälper er med idéer och 
lösningar och ansvarar för att ljud, ljus, catering 
och allt annat som behövs finnas på plats till ert 
evenemang. X-LNT Partner kan hantera allt 
från möten med fyra personer till kongresser 
med tusentals personer. Vi skapar projektplaner, 
organiserar, strukturerar, planerar och genomför 
ert event eller arrangemang. Allt för att det ska 
bli enkelt för er som arrangör.

Sysslar med: Projektledning inom möten, event och 
andra arrangemang.
Funnits sedan: 2017
Antal anställda: 1
Telefon: 070-350 54 58
E-post: mia@x-lnt.se
Hemsida: x-lnt.se
Facebook: xlntpartner
Instagram: xlntpartner Mia Johansson



46

ÖREBRO 
HUNDSÄLLSKAP 
BRUKSHUNDKLUBB 
Under 2017 flyttade vi till Sannamon i Vintrosa och 
här bedriver vi nu utbildning av hundar och dess 
förare. Det spelar ingen roll vilken ras du har – vill 
du träna tillsammans med din hund är både du och 
hunden varmt välkomna. Vi har något som passar 
alla, allt från Nosework till klassisk lydnad. Kanske 
är du nyfiken på vilt- eller personspår? Eller varför 
inte internationell prövningsordning (IPO) som 
innebär skyddsarbete med din hund. Vi vill få alla 
att trivas med att träna hund på ett modernt sätt. 
Vi främjar det positiva och vårt upplägg varierar 
utifrån vilken typ av träning som bedrivs.

Sysslar med: Utbildning av hundar och dess förare.
Funnits sedan: 1994
Besöksadress: Sannamon 341, 719 91 Vintrosa
Telefon: Se hemsidan.
E-post: orebrohundsallskapbk@outlook.com
Hemsida: ohsbk.hundpoolen.nu
Facebook: Örebro hundsällskap Brukshundsklubb

Linda Jakobsson

ÄPPELKIND BESKÄR-
NING OCH DESIGN 
Om din trädgård känns hopplös, om du kanske 
inte vet vilka växter du äger eller om trädens 
vattenskott skymmer din utsikt – då är det Linda 
Jakobsson på Äppelkind Beskärning och Design 
du ska kontakta. Linda är trädgårdsmästare och 
en fena på just trädbeskärning. Hon vet vad som 
krävs för att arbeta med trädet och inte mot det. 
Skulle du behöva hjälp med att designa din 
trädgård ger Linda dig tips om hur du anlägger 
en passande rabatt, eller får kunskap om vilka 
buskar som passar just dig. Dörrkransar erbjuds 
och med en ekologisk trädgårdsutbildning, 
med inriktning odling, i sin kunskapsbank ger 
det Linda en bredd som är svårslagen.

Sysslar med: Trädbeskärning och trädgårdsdesign.
Funnits sedan: 2016
Antal anställda: 1
Postadress: Gölafallet 731, 705 92 Örebro
Telefon: 072-553 57 12
E-post: appelkindbeskarningochdesign@gmail.com
Hemsida: appelkind.se
Facebook: Äppelkind Beskärning och Design



Vi hoppas att vi genom denna 
informationskatalog tydligt 
visat hur levande vår bygd är. 
Vi växer ständigt och är oerhört 
stolta och glada över alla våra 
medlemmar som representerar 
ett stort antal branscher.
Är ni intresserade av vår förening?
Kontakta oss!
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TYSSLINGE FÖRETAGARE
Höglundavägen 4-6, 719 30 Vintrosa
E-post: info@tysslingeforetagare.se

Hemsida: www.tysslingeforetagare.se

Gå med i Tysslinge Företagare du också, 

anmäl dig genom att...

e-posta dina kontaktuppgifter till: info@tysslingeforetagare.se

eller gå in på vår hemsida: www.tysslingeforetagare.se

Gilla oss på Facebook


