Information

Upptäck mer av Eskilstuna!

Vi tipsar om besöksmål, evenemang, boenden, aktiviteter,
shopping och annat som finns att uppleva i Eskilstuna och
Torshälla med omnejd. Välkommen!
Visiteskilstuna.se • info@visiteskilstuna.se
VisitEskilstuna
visit.eskilstuna
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Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna
har anor från 1893 i Eskilstuna och har sedan starten
tillverkat detaljer av plåtmaterial. Vår nuvarande
produktion består av kompletta industriseparatorer.
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Outokumpu Stainless AB, Nyby – 644 80 Torshälla
Tel 016-34 90 00 • www.outokumpu.com
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CARPENTER POWDER PRODUCTS AB
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CPP är en del av Carpenter Technology och en av världens
ledande producenter av sfäriskt metallpulver i rostfritt,
verktygsstål samt nickel- och koboltlegeringar för varmisostatisk
pressning, additiv tillvekning, ytbeläggning mm.
Nyby industriområde, Torshälla
Tel 016-15 01 00 • www.carpentertechnology.com

Vi är en partner för alla delar i produktutvecklingen,
alltid med fokus på slutanvändaren.
Läs mer på semcon.com

Energimarknadsinspektionen
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Snickerier • Elinstallationer • Målning • VVS
Lokalvård • Plattsättning • Fastighetsförvaltning
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Gustafsvägen 4, Eskilstuna • Tel 016-170 190
Vardagar 07-16 • info@gim-la.com
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Hållbar energi för alla
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Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart
energisystem. Vi arbetar med förnybar energi, klimatinsatser,
bättre teknik och effektivare energianvändning.
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Tullgatan 8 Eskilstuna • 0771-921 921 • www.trafikverket.se
20

11

Vi utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.
Vi vill göra plats till livet hemma, livet på arbetsplatsen och
livet i Eskilstuna.
Besök gärna vårt Kundcenter på Munktellstorget 2 så hjälper
vi dig att hitta din nya bostad eller din nya lokal.
www.kfast.se • 016-16 75 16
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En säker värd för en säkrare värld

Telefon 016-17 70 00
www.assaabloyopeningsolutions.se
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För bokning av plats på våra informationstavlor, kontakta oss:
Tel 010-160 55 10 • info@inceptummedia.se

Volvo

Volvo Construction Equipment är en världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner och leverantör av totala lösningar, där vi tillhandahåller
utrustning och tjänster för en hållbar framtid. Vi bedriver en omfattande
verksamhet i Eskilstuna med allt från produktutveckling och produktion,
marknadsföring och försäljning. Företaget grundades 1832 i Eskilstuna
och är en av ortens största arbetsgivare.
Tel 016-15 10 00 • www.volvoce.com

Vi hjälper dig hela vägen.
eem.se/laddadinbil

Tel 010-44 44 000 • www.fortifikationsverket.se

Denna Informationstavla är producerad av Inceptum Media AB.

Vill du arbeta med oss för en bättre imorgondag?
Se om vi har tjänsten för dig på tyrens.se
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Ladda med oss!

TILL ALLA IMORGONPIGGA I ESKILSTUNA
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad, med målet att
skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer.

Besöksadress: Kungsgatan 71

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. Vi är en
av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill
säga skydds- och anläggningsteknik. Vi kombinerar vår unika kompetens
med att vara fastighetsägare och byggherre. Vi ser till att försvaret har väl
fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet. På så sätt
bidrar vi till landets försvarsförmåga och samhällsberedskap.

Inceptum Media

Trafikverket Region Öst

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar
varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter
statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra
aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige.

Tel 016-544 20 00 • www.energimyndigheten.se

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

GIMLÄ Bygg & Förvaltning AB

Vänd Er med förtroende till oss, gällande ALLA arbeten inom byggnation!

Libergsgatan 6 • www.ei.se • www.elpriskollen.se
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Semcon

Semcon är ett globalt produktutvecklingsföretag med ca 3000
medarbetare som representerar en lång rad olika expertkunskaper.

Du är här

Ei har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärmeoch naturgasmarknaderna. Vi arbetar också för aktiva och
medvetna energikonsumenter, bl.a. genom Elpriskollen - Sveriges
enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.
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Outokumpu Stainless AB, Nyby

Outokumpu Stainless, Nyby Operations, tillverkar och säljer rostfritt
stål. Nyby kallvalsverk är specialiserat på tunna band och special-kvaliteter. Nybys unika kompetens ligger inom specialstålsområdet:
Duplexa, höglegerade och högtemperaturstål.
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Sweco – hållbara lösningar för framtiden

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur
och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa
kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang.
Läs mer på sweco.se
Besöksadress: Kungsgatan 43, Eskilstuna
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Filargatan 14, Eskilstuna • Tel 016-10 80 00 • www.calix.se
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Calix AB
Calix har en lång erfarenhet av biluppvärmning och batteriladdning.
Med våra produkter får motorn och batteriet en längre livslängd,
samtidigt som ni får en varm kupé och isfria rutor!
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Green Cargo Underhållsverkstad, Gredbyvägen 3-5, Eskilstuna
Tel vxl 010-455 40 00 • www.greencargo.com
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Green Cargo
Green Cargos certifierade underhållsverkstad i Eskilstuna
utför underhåll, reparationer och ombyggnationer av alla
typer av järnvägsfordon.
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Tel 08-530 650 00 • www.alfalaval.com
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Hyreslägenheter att längta hem till!

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som
människor längtar och vill hem till. Varje dag arbetar vi långsiktigt
med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus
och människor.

Mat, café & konferens
under samma tak.
Välkommen!

www.inceptummedia.se

Kungsgatan 43, Eskilstuna

Hitta ditt nya hem på willhem.se
COPYRIGHT © Inceptum Media AB • www.inceptummedia.se
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