
Ervalla Företagare 
– främjar näringsutvecklingen



Här i Ervalla finns många verksamma företag 
och vi är ett område i ständig utveckling. 
I den här katalogen möter du medlemmarna i 
vår förening Ervalla Företagare – en förening 
som värnar om det lokala utbudet i näringslivet.

Ta del av vad vi har att erbjuda i form av både upp-
levelser, 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!
Föreningen Ervalla Företagare
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Care of Jennifer 
Care of Jennifer är ett relativt nystartat 
företag som drivs av Jennifer Breitner. Här står 
djur och natur i fokus, exakt det som Jennifer 
brinner allra mest för. Hon är självlärd inom 
trädgårdsskötsel och hjälper gärna till med 
din trädgård. Om du eller någon du känner är 
rädd för hästar är det just hit du ska vända dig. 
Jennifers hästar kan med stor förmån användas 
till bland annat som hjälp för hästrädda att 
övervinna sin rädsla. I framtiden kan det även 
utvecklas till olika former av terapi och läkande. 
Jennifer är lugn, noggrann, kreativ och med 
sinne för färg och form. Här finns ett genuint 
intresse för både växter och djur.

Namn: Jennifer Breitner
E-post: jennifer.linnea@hotmail.com

Care OfJennifer

Bygdenytt.se 
– nu med 1,5 miljoner unika besök 
Bygdenytt.se sprider information till boende 
och besökare som vill upptäcka vår bygd 
eller veta mer om vad som är på gång. Denna 
interaktiva anslagstavla har funnits sedan 
1 januari 2012 och det publiceras ett inlägg 
om dagen. I början gjordes även ett annonsblad 
som delades ut en gång i kvartalet, men de 
senaste tre åren har det varit fullt fokus på 
bygde-tv. Sedan sommaren 2016 har företaget 
fokuserat på kärnuppdraget – Bygdenytt.se. 
Efterfrågan har varit stor och hemsidan har 
uppmärksammats i hela landet. Per-Åke Sörman 
försöker ständigt arbeta i en kombination 
med olika Sverigeunika projekt som på sikt 
ger en konkret landsbygdsutveckling som vi 
alla vinner på.

Namn: Per-Åke Sörman
Telefon: 070-567 95 64
E-post: nyhetstips@bygdenytt.se
Hemsida: bygdenytt.se
Instagram: klysna 
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Christinas Gästgifveri
Bästa Gästgiveriet i hela Ervalla erbjuder 
Bed & Breakfast, catering, matlagningsmiddag, 
begravningskaffe/mat, temafester, kursgård 
och julbord. Det är den perfekta platsen 
för möten av alla slag, där vi kan garantera 
avskildhet och fullt fokus på just ert sällskap. 
Här erbjuds närproducerat och ekologiskt, 
en fröjd för både ögon och smaklökar. 
God hemlagad mat helt enkelt! Vid catering 
levereras maten till er med rätt temperatur, 
på överenskommen tid och plats. Vi erbjuder 
även övernattning i hemtrevliga rum med 
nymanglade sänglinnen och frukost förstås. 
Christina har även under de senaste tolv åren 
serverat på Nobelfesten. ”Bjuder ni gästen, 
fixar jag resten!” /Christina Jarl

Namn: Christina Jarl
Telefon: 070-393 09 09
E-post: info@christinajarl.se
Hemsida: christinajarl.se
Facebook: Christinas Gästgifveri

Din Mässpartner 
i Örebro 
1995 startade Barbro Carlson Din Mässpartner. 
Efter att ha arrangerat mässor inom främst 
drycker och delikatesser i över 20 år har företaget 
sedan flera år tillbaka importerat champagne. 
I samband med Örebros 750-årsjubileum tog 
Barbro fram en jubileumschampagne med 
Örebro Slott och vattentornet Svampen som 
frontetikett på flaskorna. I dagsläget importerar 
företaget flera olika sorters champagne från 
producenten Prévoteau-Perrier i Damery. 
I mån av tid arrangeras även vinprovningar 
för föreningar och företag. Barbro har även 
startat två vinsällskap i Örebro som fokuserar 
på mat och drycker i kombination. Konsult-
verksamhet inom mässverksamhet är också 
en del av Din Mässpartners åtaganden.

Namn: Barbro Carlson
Telefon: 070-510 64 04
E-post: barbro@dinmasspartner.nu
Hemsida: dinmasspartner.nu
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El & Tele i Nerike AB
El & Tele i Nerike startade sin verksamhet år 
2006 och erbjuder alla typer av elinstallationer, 
reparationer, tillbyggnationer, fastighetsservice, 
tele- och datanätverk med mera. Vi åtar oss 
även underhållsuppdrag av förebyggande och 
avhjälpande art och är certifierade på fiber-
svetsning och intelligenta hem. Vi känner stort 
ansvar för våra kunder och försöker alltid sträva 
efter att vara en av de mest innovativa installa-
törerna i Närke. Hos oss hamnar kunden alltid 
i fullt fokus och vi levererar en bekymmersfri 
och kostnadseffektiv drift av elanläggningar. 
Vi strävar målmedvetet efter 100 procent 
kundnöjdhet från våra uppdragsgivare.

Namn: Tony Fridholm
Telefon: 019-10 84 84
E-post: info@elinerike.se
Hemsida: elinerike.se
Facebook: El & Tele i Nerike AB

Djurtolk Christina Jarl 
Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk finns 
i Ervalla. Christina talar med djur genom 
tankeöverföring och får då tankar, bilder och 
känslor tillbaka. Djuren berättar bland annat 
hur de mår, hur de trivs och om de har ont 
någonstans. När vetskapen finns så kan ägarna 
förbättra situationen. Arbetsfältet är för när-
varande halva Sverige, till djur och människor 
som behöver hjälp att förstå varandra bättre. 
Christina har pratat med djur i snart 20 års 
tid och har stor empati och medkänsla. 
Här erbjuds hembesök, föreläsningar, kurser 
och privatlektioner. ”Alla är vi själar, men vi 
har olika fysiska form.” /Christina Jarl

Namn: Christina Jarl
Telefon: 070-393 09 09
E-post: info@djurtolk.com
Hemsida: djurtolk.com
Facebook: Djurtolk Christina Jarl
Instagram: djurtolk



Ervalla Företagare   |   9

Ergonomic Construction 
Sweden AB
Ergonomic arbetar med innovationer och 
systemlösning för bostadsbyggnation till 
medelstora och rikstäckande byggbolag i Sverige 
och Norge. Företaget startade 2009 och erbjuder 
energieffektiva och kostnadsbesparande 
lösningar för bostadsbyggandet, i huvudsak 
stålpelare och ytterväggskonstruktioner. 
Vi samarbetar med flera större bolag för 
leveranser till slutkund. Ergonomic levererar 
effektiva och kostnadsbesparande lösningar 
baserade på byggobjektens krav och vi har 
lång erfarenhet från byggbranschen med en 
specialinriktning på lättbyggnadsteknik 
med stålprofiler.

Namn: Stefan Sjöström
Telefon: 070-636 94 30
E-post: stefan@ergonomiccon.se
Hemsida: ergonomiccon.se

Erikslunds 
Islandshästar
Det är familjen Gustafsson som bedriver 
Erikslunds Islandshästar och har så gjort 
sedan 1993. Här kan man ta del av både 
turridning och ridskola på just islandshästar, 
en trygg och stabil hästras. Ridterrängen är 
enkel och tempot anpassas efter ryttarnas 
kunskap och tycke. Våra hästar är välutbildade 
och har stor erfarenhet av både vana och ovana 
ryttare. På turerna medföljer alltid en kunnig 
ledare som känner varje häst väl, allt för att 
ge er besökare en sådan härlig upplevelse som 
möjligt. På ridskolan ligger fokus på ryttarens 
sits och balans i kommunikation med hästen. 
Vi har 30 års erfarenhet och är av Svenska 
Ridsportförbundet utbildade till c-tränare.

Namn: Maria Gustavsson
Telefon: 019-28 13 49
E-post: info@erikslundsislandshastar.com
Hemsida: erikslundsislandshastar.com
Facebook: Erikslunds Islandshästar
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Ervallahus
Ervallahus AB äger och förvaltar fastigheter i 
Ervalla och Lillån. Företaget grundades 1988 
som en del av Ervallahemmets avveckling och 
med syfte att hitta en fortsatt användning för de 
lokaler som skulle bli lediga. Vårdhemsbygg-
naderna vid Ervalla gård har delvis omvandlats 
till bostäder samtidigt som lokaler förberetts 
för flera andra verksamheter genom åren. 
Sedan 1993 har vi i Lillån 13 lägenheter 
anpassade för äldreboende. Vi vill ge våra 
hyresgäster bra bostäder med trevlig inom- 
och utomhusmiljö, ge andra företag goda 
förutsättningar att verka samt utveckla och 
förvalta våra fastigheter hållbart. På så vis vill 
vi också bidra till en levande landsbygd.

Namn: Per-Henric Cajdert, Matz-Ola Cajdert
Telefon: 019-28 14 62 (kvällstid), 070-641 13 20
E-post: mo_cajdert@spray.se

Eriksson Konradsson 
Bygg AB
Vi är ett byggföretag som har funnits på 
marknaden sedan 2011. Vi åtar oss alla typer 
av projekt inom bygg. Vanligtvis handlar det 
ofta om grund- och markarbeten, gjutning, 
köksrenovering, badrumsbygge/renovering, 
takbyte, murning, putsning, skorstensreno-
vering och taksäkerhet. Vi är fyra personer i 
företaget som erbjuder dig olika typer av ex-
pertis och många av våra uppdrag är säsongs-
betonade. Vi kan genom samarbetspartners 
erbjuda plåt/trä-hallar för maskiner, djurstall 
eller annan förvaring i både byggsats eller 
genom totalentreprenad. Eriksson Konradsson 
Bygg AB lovar alltid ett proffsigt utfört arbete 
till konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss 
gärna för kostnadsfri offert.

Namn: Anders Konradsson
Telefon: Kristoffer: 070-261 75 95 
Anders: 070-378 98 08 
E-post: kebygg@hotmail.com
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FA Kjell Holgersson 
Sedan 1990 har Kjell Holgersson varit verk-
sam som snickare. Vid 2007 startade han det 
egna företaget och sedan dess har det varit 
full fart med många återkommande kunder. 
Kjell är rätt person att kontakta när du vill ha 
hjälp med det mesta inom snickerier, bland 
annat till- och ombyggnad. Kjell tar gärna 
uppdrag på totalentreprenad, allt för att det 
ska bli enklare för dig som kund. Väljer du 
Kjell för ditt uppdrag får du en snickare som 
alltid är mycket noggrann och som gärna 
lägger lite extra tid för att hitta den perfekta 
lösningen. Om altanen behöver renoveras 
eller byggas ny, om dina fönster eller dörrar 
behöver bytas – då kontaktar du Kjell som 
lovar att fixa allt du behöver.

Namn: Kjell Holgersson
Telefon: 070-510 54 56
E-post: kjellsnickareholgersson@gmail.com

Ervalla Markiser 
Ervalla Markiser startades våren 2015 och är 
en komplett solskyddsleverantör av svensk-
tillverkade solskydd där den största försälj-
ningen fram till i dag varit markiser och byte 
av markisväv på befintliga markiser. Jag som 
driver företaget heter Svante Ilbratt och jag 
samarbetar med duktiga snickare och elektriker 
när det gäller större arbeten och inkoppling av 
elinstallationer. Min tidigare yrkeserfarenhet i 
kombination med min lokala förankring är min 
styrka då jag har 14 års yrkeserfarenhet av 
kundservice inom olika branscher. Service och 
en nöjd kund är absolut nummer ett.

Namn: Svante Ilbratt
Telefon: 070-669 15 02
E-post: svante@ervallamarkiser.se
Hemsida: ervallamarkiser.se
Facebook: ervallamarkiser
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Forsléns Mobil 
Lastbilsservice 
Markus Forslén som driver företaget reparerar 
och servar lastbilar ute på plats hos kund. 
Lastbilsägare behöver inte längre anpassa 
sig efter verkstadens öppettider – här är 
företaget som kommer ut till dig. Markus 
har tio års erfarenhet inom branschen och 
erbjuder både akuta uttryckningar, men 
självklart även planerad och bokad service. 
Tack vare den mobila anpassningen minskar 
kundens stillestånd och du behöver inte 
längre lämna åkeriet och kan lättare planera 
din dag. Vi lagar när du som kund vill och 
de allra flesta gånger går det att genomföra 
insatsen där fordonet står uppställt. Tveka 
inte att höra av dig, jag åker dit du vill.

Namn: Markus Forslén
Telefon: 072-570 57 71
E-post: markus.forslen@gmail.com
Hemsida: forslen.se 
Facebook: Forsléns Mobil Lastbilsservice
Instagram: forslens_mobil_lastbilsservice

FA Rickard Carlson 
Sedan 1998 har Rickard Carlson varit verksam 
som företagare och alltid med utgångspunkt 
i Ervallaområdet. Många vet att han jobbar 
med antikviteter och att det länge har varit 
ett intresse som med åren vuxit till ett brett 
kunnande. Rickard är djupt rotad i bygden och 
har därför stor kunskap om området – både 
när det gäller prylar, människor och mark. 
Företaget säljer även foder, förmedlar hö, 
ensilage, halm och ved. Förvaltning av jord 
och skog ingår också i utbudet. Det är till 
Rickard du ska vända dig när du vill få antika 
och gamla saker värderade. Det är hans 
absoluta specialistområde och är det någon 
som har koll på vad gamla saker är värda så 
är det han.

Namn: Rickard Carlson
Telefon: 070-324 22 30
E-post: rickard@carlssoninvest.se
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Inger Ericsson 
Fågelhundsträning 
Det är mig ni ska kontakta när ni är intresserade 
av hundkurser. Sedan år 2000 har jag bedrivit 
företag som just hundinstruktör och mitt 
största specialområde är främst fågelhundar. 
Jag är ensam i företaget, men vid behov hyr 
jag in instruktörer som kompletterar mig och 
min vision. När ni går kurser hos mig anpassas 
alltid träningen efter era behov. Det går bra 
att gå kurs både i grupp, men också privat. 
Jag har många års erfarenhet och bred kunskap 
i ämnet och jag har lätt för att se både hundar 
och ägares behov. Jag anpassar naturligtvis 
min träning utifrån just det. Tveka inte att 
kontakta mig om du och din hund vill göra 
något roligt och lärorikt tillsammans.

Namn: Inger Karlsson
Telefon: 070-375 22 92
E-post: sothagens-kennel@telia.com

Grangärde Musteri 
Grangärde Musteri AB startade 1994 och har i 
dag tio anställda i musteriet. Vi är stolta över 
att 90 procent av våra produkter är KRAV-
märkta. I eget musteri tillverkar vi naturligt 
god marmelad, sylt, saft, must, gelé, cider och 
glögg med smaker som svarta vinbär, hjortron, 
tranbär, lingon, enbär, rabarber, blåbär med 
mera. Varje år utökas sortimentet med nya 
spännande smakkombinationer. Med egna 
odlingar, effektiva förädlingsprocesser och så 
få mellanhänder som möjligt arbetar vi för 
att ta fram så prisvärda ekologiska produkter 
vi kan. Vår målsättning är att alla ska ha råd 
att köpa ekologiskt. Återförsäljare av musteriets 
produkter i vårt område är Kerstin Berger.

Namn: Kerstin Berger
Telefon: 076-835 04 17
E-post: mariaberger2014@gmail.com
Hemsida: www.grangardemusteri.se
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Johan Jansson BLS 
Det är mig, Johan Jansson, du ska kontakta vid 
behov av byggnation. Jag har varit verksam i 
branschen i många år och sedan år 2014 som 
enskild företagare. Oavsett om du vill bygga 
altan, byta fönster, bygga kök eller byta tak i 
ditt hem så är jag rätt person. De tillfällen där 
annan expertis krävs, till exempel vid våtrum, 
gör jag grundjobbet och samarbetar sedan med 
certifierade företag i branschen. Det viktigaste 
för mig är att mina kunder blir nöjda, därför är 
jag flexibel. Om du vill ha tips och förslag på 
lösningar så hjälper jag dig naturligtvis även 
med det. Hör av dig för helhetslösningar vid 
både ombyggnad, tillbyggnad och nyproduktion.

Namn: Johan Jansson
Telefon: 070-632 55 04
E-post: jc.jansson87@gmail.com

Ivarssons hyrlift
Företaget hyr ut en Skylife Dina 150zx – en 
mycket funktionell beprövad skylift. Maximal 
arbetshöjd är 15 meter med en räckvidd i 
sidled på nio meter. Liften har hydrauliska 
stödben och drift på hjulen. Den drivs med 
220 volt från jordat vägguttag. Liften är även 
försedd med batterier, vilket gör det möjligt att 
under kortare tid köra där det inte finns ström. 
I arbetskorgen finns två strömuttag med 
220 volt. Vikten är 1540 kilo. Liften får dras 
i max 30 kilometer i timmen, som långsamt 
gående fordon och är försedd med LGF-skylt. 
Den säkerhetsbesiktas årligen av Deckra och är 
försäkrad genom Länsförsäkringar. Som särskild 
förmån erbjuder företaget hjälp med introduk-
tion och igångsättande utan särskild kostnad.

Namn: Ove Ivarsson
Telefon: 072-500 09 24
E-post: oveivarsson@hotmail.com
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JP Brunn 
JP Brunn är specialister på att borra vatten-
brunnar med vattengaranti, samt att sälja 
vattenpumpar. Vi är tre som jobbar i företaget 
och har förvaltat fastigheter sedan 1984. 
2012 började vi borra och har sedan dess ordnat 
friskt vatten åt många husägare. Vi borrar 
vattenbrunnar enligt Normbrunn -16, som är 
SGU:s fastställda kvalitetsprogram för brunns-
borrning. Vi ordnar även pumputrustning från 
svenska Debe och Robota eller Grundfos till 
lägsta pris med installation. Vi kan erbjuda 
vatten till bästa pris eftersom vår utrustning 
är specialanpassad för just vattenbrunnar. 
Borriggen är smidig nog att klara även trånga 
tomter med minimala skador på trädgården.

Namn: Peter Anderson
Telefon: 070-111 23 11
E-post: info@jpbrunn.se
Hemsida: jpbrunn.se
Facebook: jpbrunn

Kanans 
Handelsträdgård 
1932 kom Nils-Gunnars föräldrar till torpet 
Kanan i Hult där de började odla och bygga 
växthus. 1965 övertog Nils-Gunnar företaget, 
1967 kom hans fru Bibbi med. Vi har i dag två 
anställda på deltid. Vi driver en handelsträd-
gård där vi odlar och säljer kruk- och utplan-
teringsväxter. Vi odlar även grönsaker både i 
växthus och på friland. Vi erbjuder fina växter, 
goda grönsaker, bra jord, lång erfarenhet och 
personlig service. Vi har ett brett sortiment, fin 
kvalitet och hjälper gärna våra kunder med 
val av växter och plantering. Under våren och 
försommaren har vi extra öppet med stort 
utbud av egenodlade utplanteringsväxter.

Namn: Bibbi och Nils-Gunnar Ohlsson
Telefon: 0587-500 65, 070-253 20 23
E-post: kanans@telia.com
Hemsida: handelstradgard-nora.se
Facebook: KanansHandelstradgard
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Krona Redovisning 
Krona redovisning drivs av Monika Krona. 
Jag startade min verksamhet våren 2017 vid 
sidan av min anställning på en redovisningsbyrå, 
men från och med september 2017 valde 
jag att satsa fullt ut på det egna företaget. 
Jag jobbar främst med mindre företag och 
erbjuder tjänster inom administration och 
redovisning. Jag erbjuder löpande bokföring, 
lön, bokslut och deklarationer. Jag hyr även ut 
mig själv som underkonsult till medelstora 
företag och andra byråer som behöver en extra 
resurs under en period. Jag är både flexibel 
och engagerad och jag arbetar gärna nära 
mina kunder. I varje verksamhet är jag noga 
med att möta varje kunds specifika behov.

Namn: Monika Krona
Telefon: 070-568 78 82
E-post: monika@kronaredovisning.se
Hemsida: kronaredovisning.se
Facebook: Kronaredovisning

Knutsson Transport AB 
Knutsson Transport är ett mindre åkeri och 
transportföretag som startade år 2003. 
Då började vi med körningar åt NEA, Nerikes 
Elektriska AB, som vi så här många år senare 
fortfarande har kvar som en av alla våra nöjda 
kunder. Vi har i dag åtta duktiga medarbetare 
som alltid arbetar för att kunderna ska bli nöjda. 
Vi erbjuder våra kunder transporter inom hela 
Sverige – allt från små budbilar som lastar 
paket och mindre pallar till fullstora lastbilar 
som lastar upp till 48 lastpallar. Knutson 
Transport är det lilla företaget med stort 
engagemang och personlig service. Tveka inte 
att kontakta oss för mer information.

Namn: Johan Knutsson
Telefon: 070-638 05 02
E-post: johan@knutssontransport.se
Hemsida: knutssontransport.se
Facebook: knutsson trp ab



Ervalla Företagare   |   17

Lennart Hansson 
Lantbruk och 
Entreprenad 
Under lång tid har vi, makarna Birgitta och 
Lennart Hansson, bedrivit lantbruk på vår gård 
Björkbacken i Ervalla. Förutom Birgitta och 
Lennart hittar man även Gabriel på gården 
som är anställd i företaget. Här arbetar vi med 
växtodling och lammuppfödning och hela 
vår verksamhet är KRAV-certifierad. Utöver 
lantbruket bedriver vi ytterligare en inriktning 
i form av maskinverksamhet genom Maskin-
ringen i Örebro. Med den biten kan vi erbjuda 
vinterväghållning och grönyteskötsel som till 
exempel gräs- och häckklippning. Vi erbjuder 
tjänster inom trädgård, lantbruk och vinterväg-
hållning. Vi är flexibla och gör gärna hela jobbet.

Namn: Lennart Hansson
Telefon: Birgitta 070-649 66 21, Lennart 070-600 54 66
E-post: hansson.kolunda@telia.com

Lindstedts Mekaniska 
Verkstad 
Lindstedts Mekaniska Verkstad har utfört 
smides-, svets- och montagearbeten sedan 
1932. Då började Carl Gunnar Lindstedt att 
tillverka händiga cykelkärror som blev mycket 
efterfrågade under och efter krigsåren. I dag 
är det sonen Håkan som driver verkstaden 
vidare tillsammans med tre anställda. 
Vi tillverkar stort som smått: smidesräcken, 
smådelar eller balkongräcken och balkar till 
större byggnader. Vi erbjuder våra kunder 
en möjlighet att göra verklighet av sina 
projekt. Till våra större kunder erbjuder 
vi gedigna produkter, där säkerhet och 
hantverksskicklighet är två av våra ledord. 
Vi smider era planer och vi tummar inte på 
kvaliteten när vi gör det.

Namn: Håkan Lindstedt
Telefon: 070-607 33 47
E-post: lindstedt@live.se
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Lysfalla lantbruk 
& entreprenad 
Sedan 1980 har Anders Svensson drivit företaget 
som i grunden enbart bestod av lantbruk, 
i dag ser det annorlunda ut. Skogsavverkning 
är ett av benen i företaget där gallring och 
slutavverkning är bitar som du ska kontakta 
Anders om när behovet uppstår. Behöver du 
mindre grävjobb gällande till exempel enskilda 
avlopp, finns expertiskunskapen även där. 
Den senaste inriktningen i företaget är Magisk 
pool. Anders är ombud för företagets produkter 
som pooler, spabad, uterum och softspa. 
Det sistnämnda är ett flexiblare spabad som 
passar lika bra på balkongen som altanen. 
Vänd dig till Lysfalla lantbruk & entreprenad 
för de allra bästa tjänsterna.

Namn: Anders Svensson
Telefon: 076-039 81 03
E-post: anderslysfalla@hotmail.com

Nerikes 
Begravningsbyrå 
Vår vision är att skapa en familjär atmosfär 
genomsyrad av omtanke och värme och skapa 
trygghet hos dig som mist en anhörig. Med 
respekt och personligt engagemang hjälper vi 
dig med allt som rör en begravning och även 
ärenden relaterade till familjejuridik. För oss 
står du alltid i centrum och vi utgår från din 
situation och dina önskemål. Hos oss får du 
tid att i lugn och ro samtala. Tillsammans 
planerar vi så att begravningen blir ett fint 
och personligt avsked. Kom gärna förbi om du 
har frågor, stora som små. Varmt välkommen 
till Nerikes Begravningsbyrå 
– Din begravningsbyrå i hela Nerike.

Namn: Nils-Göran Hargefeldt
Telefon: 019-25 18 25 (Jour dygnet runt)
E-post: info@nerikesbegravningsbyra.se
Hemsida: nerikesbegravningsbyra.se
Facebook: Nerikes Begravningsbyrå
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Rune Nordin VVS 
Sedan 1997 har Rune Nordin drivit sitt företag 
i VVS-branschen, med service, reparationer 
och nyinstallationer. Rune arbetar ofta med 
vattenreningsanläggningar, värmeinstallationer, 
badrumsrenoveringar, pumpinstallationer med 
mera. Han följer kvalitetsnormer som gäller 
inom Säker Vatten och är givetvis noggrann 
med att följa dem. Företagets försäljning av 
välkända märken inom branschen ger 
garanterat trygga köp för kunden.

Namn: Rune Nordin
Telefon: 073-645 03 70

Rasmusbyn 
Rasmusbyn är ett modernt bykollektiv med 
gemensamhet där människor med funktions-
nedsättning bor och har sin dagliga verksamhet. 
Sara Sjöborg Wik grundade Rasmusbyn efter 
att under många år ha följt de möjligheter som 
människor med diagnosen autism/asperger har 
och får av samhället. Verksamheten bygger på 
gemenskap, lugn, rytm och närheten till djur 
och natur. Rasmusbyn arbetar med socialterapin 
som grund och betonar stabilitet och hanter-
barhet som uppnås genom rutiner, planering 
och fokus på årstidernas växling. Gården 
köptes in 2014/2015 och har förändrats från 
en traditionell skogs- och jordbruksfastighet 
till ett modernt bykollektiv där bybor och 
personal tillsammans driver gården. 

Namn: Ihrene Söderlind
Telefon: 072-512 78 80
E-post: info@rasmusbyn.se
Hemsida: rasmusbyn.se
Facebook: Rasmusbyn
Instagram: Rasmusbyn
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Samverkarna i 
Östernärke 
Sedan år 2004 är vi en intresseförening som 
vänder sig till både företag och föreningar 
verksamma i Östernärke. Vi vill bidra till att 
stärka företagandet och öka livskraften i bygden 
genom att bland annat främja nätverkande 
mellan våra medlemmar. I samarbete med 
Örebro kommun försöker vi också skapa 
förutsättningar för ett ökat företagande och 
fler invånare i Östernärke. Föreningen gör 
saker som gynnar både medlemmar, invånare 
och besökare i bygden. Vi har en löpande 
dialog med kommunen och god kännedom 
om verksamheter i Östernärke. Vi jobbar 
ständigt med små och stora projekt, ofta i 
egen regi, men vi hjälper också medlemmar 
i gång med egna projekt och idéer.

Namn: Hans-Ove Norén
E-post: styrelsen@samverkarna.se
Hemsida: samverkarna.se
Facebook: Samverkarna i Östernärke

Samverkarna i 
Glanshammarsbygden 
Föreningen Samverkarna i Glanshammarsbygden 
bildades år 2010. Föreningens syfte är att vara 
ett samverkansorgan för att utveckla bygden 
och att vara ett kontaktforum för företagare, 
föreningar och andra intressenter. Föreningen 
ska verka för att företag/föreningar görs kända 
inom och utanför regionen. Vi driver lokala 
arrangemang som till exempel en årlig konst- 
och hemslöjdsmässa, julmarknad och medlems-
möten. Medlemmar erbjuds gratis annonsering 
på hemsida, medverkan i trycksaker och 
samordning av andra PR-insatser. Föreningen 
samverkar med en mängd olika landsbygdsbe-
främjande aktörer i syfte att agera lobbygrupp 
för vår sak – utveckling av vårt område.

Namn: Andreas Svensson
Telefon: 076-893 43 38
E-post: info@glanshammar.info
Hemsida: glanshammar.info
Facebook: samverkarnaglanshammar
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Scorpion läder 
Faiz Uddin driver Scorpion läder som 
importerar läderprodukter från egen fabrik i 
Indien och säljer till grossister. Scorpion läder 
startades i Sverige år 2000 och fick utmärkelsen 
Årets nybyggare i Örebro län 2008. Företaget 
erbjuder plånböcker, väskor, laptopväskor, 
skärp, portföljer, mobilfodral med mera. 
Skinnet i produkterna är av hög kvalitet och 
kemikalierna som används vid garvningen 
är godkända enligt EU:s normer. Eftersom 
produkterna kommer från egen fabrik kan de 
erbjudas till bra priser. Vi har även försäljning 
av våra varor till grossistpriser. Vill du ha en 
väska, plånbok, portfölj eller mobilfodral med 
god kvalité så är du välkommen att besöka 
oss på Myrevägen 2 i Ervalla.

Namn: Faiz Uddin
Telefon: 070-862 40 94, 019-12 16 50
E-post: scorpionlader@hotmail.com
Hemsida: scorpionlader.com

Sörengård & Co 
Sedan 2007 erbjuder vi inspirerande kunskap 
inom trädgård och grönytor, samt konkret 
hjälp i form av rådgivning och föreläsningar. 
Trädgårdsmästare Erika Sörengård är en 
idéspruta – här sitter det aldrig fast. Förutom 
intresset för trädgård, är grön hälsa och lands-
bygd något hon brinner för. Varje år arrangerar 
Erika Lantiskryzzen för några hundra deltagare. 
Ett arrangemang som för många är årets 
viktigaste helg eftersom det då ges tillfälle 
att umgås och diskutera med likasinnade. 
Erika har över tio års erfarenhet av grönytor 
och med sitt personliga engagemang inför 
kundens utmaningar löser hon det mesta. 
Om detta är vad du söker – anlita Erika!

Namn: Erika Sörengård
E-post: info@erikasorengard.se
Hemsida: erikasorengard.se
Facebook: sorengardoco

SÖRENGÅRD & CO
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Sörgården Entreprenad 
Sörgården Entreprenad är ett lantbruk som 
har kompetens inom lite av varje, bland annat 
lantbruk, anläggningsjobb och entreprenad. 
Numera hyr vi främst ut beten och hästboxar, 
men även mindre entreprenadjobb inom 
anläggning och skog kan erbjudas. Vi har funnits 
sedan år 2012 och har både stor och bred 
kunskap inom våra områden. Företaget drivs 
av makarna Rune och Erika Sörengård, det är 
oss du möter när du har behov av hjälp inom 
våra expertisområden. Tveka aldrig att kontakta 
oss, vi ställer alltid upp med ett leende.

Namn: Rune Sörengård
Telefon: 073-529 41 10
E-post: sorgarden.ervalla@gmail.com
Facebook: SorgardenErvalla

Sörgården Entreprenad

Tommys Bygg 
och plåt AB 
Sedan 1991 har vi erbjudit våra kunder bygg-
nadsplåtslageri och snickeri i olika former. 
I dag är vi sex stycken personer verksamma i 
företaget och vår gemensamma och samlade 
erfarenhet uppgår till många år. Vi hjälper 
gärna till med falsade tak, inklädnad av skor-
stenar, montering av stuprör och hängrännor 
samt tillverkning av kaminrör. Om du har behov 
av tillbyggnad, fönster- eller panelbyten eller 
badrumsrenovering så finns vi här redo att 
leverera utifrån dina behov. Vi kan fixa det 
mesta inom snickeri även om våra absoluta 
specialkunskaper är inom plåtslageribiten där 
vi skräddarsyr plåtar och plåtdetaljer efter 
behov. Vi är ett pålitligt företag med stor och 
samlad kunskap.

Namn: John Alfredsson
Telefon: John 070-536 08 27, Björn 073-248 75 71
E-post: johntommysplat@live.se, bjorn@tommysplat.se
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Tysslinge Företagare 
Föreningen Tysslinge Företagare arbetar för 
att göra områdets företag och föreningar 
synliga och för att skapa en gemensam 
plattform genom nätverk och samverkan. 
Det gör vi bland annat genom regelbundna 
medlemsträffar och med evenemang ut mot 
allmänheten. Tysslinge Företagarförening 
finns tillgänglig för dig som vill navigera mot 
nya affärer. Som medlem får du bland annat 
kontakt med ett nätverk av företag som ofta 
brottas med samma frågor som du själv. Del-
tagande i ett forum med konkret inriktning 
för att utveckla företagande på landsbygden. 
Utbildning i framtidens småföretagande, till 
exempel i marknadsföring på sociala medier.

Namn: Mattias Svensson
Telefon: 070-612 58 00
E-post: info@tysslingeforetagare.se
Hemsida: tysslingeforetagare.se
Facebook: Tysslinge företagare

Värnhem bygg & 
entreprenad 
Jag som driver Värnhem bygg & entreprenad 
heter Anders Johansson och jag har varit 
verksam i Ervalla i många år. Efter 20 år inom 
bilplåt- och billackeringsbranschen beslöt 
jag mig 2005 för att satsa på renovering av 
veteranbilar, men efter att ha ritat och byggt 
verkstad och bostadshuset ”Linderholmen” 
beslutade jag mig för att bygga och renovera 
hus på heltid. Det gör jag sedan 2013 och 
jag utför allt som har med interiör i hus och 
lägenhet att göra. Kanske vill du bygga nytt 
kök, lägga nytt golv, lägga nytt tak, bygga nytt 
uterum eller kanske ett nytt garage? Jag gör 
allt det, gärna från grunden. Kontakta mig för 
mer information och offert.

Namn: Anders Johansson
Telefon: 070-607 45 82
E-post: varnhembygg@hotmail.com
Hemsida: varnhembygg.se
Facebook: Värnhem Bygg & Entreprenad
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Xpecta 
evenemangsteknik AB
Vi är det självklara valet när du behöver hjälp 
med ditt evenemang. Vi är ett företag som 
producerar ljud, ljus och bildlösningar för 
olika sorters tillställningar som till exempel 
kongresser, konserter, konferenser och galor. 
Sedan år 2002 har vi försett många kunder med 
kompletta lösningar av hög kvalité, med stort 
engagemang och full service. I dag är vi sju 
anställda i företaget som alltid garanterar säkra 
och snygga lösningar utifrån era önskningar. 
Vi ger er alltid personlig kontakt med era 
behov i fokus. Vi har stor erfarenhet av att vara 
teknikpartner på stora evenemang som till 
exempel rikstäckande kongresser och större 
idrottshändelser. Vi har också bred kunskap i 
livestreaming och teknik för mediebevakning.

Namn: Marcus Björkegren
Telefon: 019-12 00 47
E-post: info@xpecta.se
Hemsida: xpecta.se
Facebook: xpecta evenemangsteknik AB

Evenemangsteknik
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ERVALLA FÖRETAGARE  |  Org: 802463-8788
E-post: foretag@ervalla.nu  |  Hemsida: www.ervalla.nu

Gå med i Ervalla 
Företagare du också!

Missa inte alla våra förmåner som ger 
goda chanser till nya affärer.

Skicka oss dina kontaktuppgifter till 
e-post: foretag@ervalla.nu

Läs gärna mer om föreningen på 
vår hemsida www.ervalla.nu


