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GRATIS EXPERTRÅD 
från Villaägarnas Riksförbund

010-750 01 00 och knappa dig fram till rätt område. 
Telefontid: Vardagar 08.30-12.00 
samt torsdagar även 14.00–16.00

Rådgivning via e-post 
Logga in som medlem på hemsidan www.villaagarna.se 

Välj fliken Rådgivning och därefter område.  
Villaägarnas experter svarar på frågor om:

Fastighets-, entreprenad-, konsument- och familjerätt, 
lantmäteri, samfälligheter, grannelag, planer, bygglov m.m.  

Ytterligare gratis expertrådgivning  
Finns inom områdena: Arkitektur, Brandsäkerhet, Eldstäder & 
sotning, Geoteknik, Juridik, VVS, Boendeekonomi, Byggnads-
teknik, Energi, Inredning och Trädgård. Se medlemstidningen 

Villaägarna eller hemsidan.

Alla övriga centrala medlemsfrågor 
Redovisas på speciella sidor i varje nummer av medlems- 

tidningen Villaägarna och finns även på 
www.villaagarna.se

Vi saknar din e-postadress
Vi saknar nästan 50% av era e-postadresser!

Misstänker du att dina kontaktuppgifter behöver uppdateras?
Gå in på hemsidan och uppdatera dina uppgifter:

www.villaagarna-Nykoping-Oxelosund.se
Under fliken kontakt kan du komplettera dina uppgifter.



Medlemsförmån 
för Villaägarna
Släpvagn
Villaägarna i Nyköping och Oxelösund har en släpvagn 
som vi låtar ut till våra medlemmar. Sommartid finns  
vagnen att låna hos Oscarsbergs trädgård. Vintertid hämtas  
vagnen hos Martins Bil & Rekond i Bara. Aktuell information och bokning finns 
på hemsidan. www.villaägarna-nyköping-oxelösund.se
De första 4-timmarna är gratis om du är medlem hos oss. För tid utöver de 
4-timmarna betalar du för ett helt dygn. Under lördag och söndag eller  
återlämning ”dagen efter” räknas som ett helt dygn. Din kostnad blir då 100 kr.

Försäkringar och självrisker
Föreningen bekostar släpvagnen med trafikförsäkring. Vi vädjar till er att vara
aktsamma med släpvagnen. Den som gör skada får stå för skadan, skadan
betalas via er bilförsäkring. Er självrisk regleras enligt med ert försäkringsvillkor.

Intresse för släpvagnar är stort
Därför vill vi tipsa er om några ytterligare släpvagns-alternativ. I Bara, Oxelö-
sund finns det möjlighet att hyra släpvagn 150:-/förmiddag eller eftermiddag. 
Fredag för 15.00 till och med måndag 8.30 kanonpris: 200:- I Nyköping finns det 
möjlighet hos H-son att hyra till nettopriser: www.h-son.se.

www.Villaägarna-Nyköping-Oxelösund.se

Jag är medlem i villaägarna och får
låna den här släpkärran GRATIS!

Vagnen bokas
sommarsäsong hosOscarsbergs trädgård

se sid 7.
Under vintersäsong bokar

du vagnen hos
Martins Bil & Rekond,

se sid 5
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MEDLEMSRABATTER
Bilbesiktning

Carspect .......................................................................................................................................................................................................................10%
Kung Birgers väg 13 Nyköping 072-51 38 497
Besiktar alla fordon upptill 3 500 kg

Bilreparationer
NYSAB – Nyköpings Specialbilar AB
Gäller bilreparationer och servicearbete. Ej reservdelar och material. ...................10%
Däck ..........................................................................................................................................................................................................................................10%
Blommenhovsvägen 26, (Wedholmsområdet) Nyköping, 0155-21 55 52
nysab@telia.com

Släpvagnar
Medlemsförmån för Villaägarna
Släpvagn: Villaägarna i Nyköping och Oxelösund erbjuder gemensamt inom 
föreningen en släpvagn. Som medlem lånar eller hyr du släpvagnen till mycket 
förmånliga villkor! 

Martins Bil & Rekond
Baravägen 5, Oxelösund, Tel: 070-048 38 51
mbrs@adbilverkstad.se
Reservdelar ......................................................................................................................................10%
Däckbyte/köp av nya däck .......................................................................................................10% 
Släpvagnar till nettokostnad, samt vintertid Villaägarnas släpvagn

H-SON
Norrköpingsvägen 2, 611 38 Nyköping
Tel. 0155-21 90 51, 070-310 18 28, h.son@tele2.se
Hos oss kan du hyra släpvagnar till nettopriser 

OKQ8,
Hyra av bilsläpkärror .....................................................................................................................................................................................20%
Teatergatan, Nyköping, tel 0155-21 11 88

Biluthyrning
AVIS/Åndbergs Bil AB
Kung Birgers väg 5, Nyköping, 0155-28 57 22
Biluthyrning .............................................................................................................................................................................................................20%
Öppet: månd-fred 07.00-16.00 
info@22andbergs.se

Byggvaror
Optimera i Nyköping AB .............................................................................................................................................................15%
Rabatten gäller ej kampanjer och prisnedsatta varor
Idbäcksvägen 10, Nyköping, 0155-578 00
nykoping@optimera.se, www.optimera.se
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Catering
Paus Catering & Mötesservice
Höjdgatan 25, 613 30 Oxelösund
Tel 070-7148332
www.pauscatering.se / kontakt@pauscatering.se
Rabatt på ordinarie pris ............................................................................................................10%

Handelsträdgårdar

Oscarbergs Trädgård
Oskarsbergsvägen 4, Nyköping 
Tel 0155-22 79 72 
Gäller ordinarie priser. Marksten och plattor, endast från lager .........................................10%
www.oscarsbergstradgard.se, Info@oscarsbergstradgard.se

Hjortensbergs Blommor 
Brunnsgatan 25, Nyköping, 0155-21 05 31................................................................................................................10%
www.hjortensbergsblommor.se

Datorer
Nyköpings Data-Tjänst
Nya och begagnade datorer, datordelar. Service, reparationer.
Rabatten gäller arbetskostnaden vid datorreparationer! ..............................................................10%
Ringvägen 32, Nyköping, 0155-21 83 23
www.nykdatatjanst.com

KONTOREX (Andreas Bergfors) 
Kontorex AB erbjuder rabatt på dataservice. ..............................................................................................15%
Kontorex AB är specialister på dataservice 
Östra Kyrkogatan 33, 611 33 Nyköping
info@kontorex.se, www.kontorex.se

Dränering och grävningsarbeten
Lindeskov Mark & Maskin AB
Dränering av husgrunder och andra markarbeten .....................................................................................10%
Material  ..............................................................................................................................................................................................................................15%
Arbete  ..................................................................................................................................................................................................................................15%
Mjölnarvägen 13, Nävekvarn,
Conny 070-644 97 37, Anders 073-591 84 11
c.lindeskov@telia.com



Låna sörmländskt
Enkelt och personligt. Med rådgivare som kan den 
lokala marknaden och ger individuella råd. 

Om vi är dyra? Nää, våra bolån är varken billigare eller dyrare än 
konkurrenternas. Däremot får du privatekonomisk rådgivning 
och råd kring försäkringar, sparande och familjejuridik, utan 
extra kostnad när du tecknar bolån hos oss. 

Inte bara det. Vår vinst går tillbaka till lokalsamhället. Som kund 
hos oss är du en del av krets loppet för ett Sörmland som är  
attraktivt att besöka, leva och verka i. Fantastiskt och hållbart.
Låna sörmländskt du också!

0771-350 350 | sormlandssparbank.se
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Däck och bilreparationer
Martins Bil & Rekond
Baravägen 5, Oxelösund, Tel: 070-048 38 51
mbrs@adbilverkstad.se
Reservdelar ......................................................................................................................................10%
Däckbyte/köp av nya däck .......................................................................................................10% 
Släpvagnar till nettokostnad, samt vintertid Villaägarnas släpvagn

Rehns Gummi AB / Däckia
Hjulinställningar ..................................................................................................................................................................................................20%
Däckhotell ......................................................................................................................................................................................................................10%
Yokohamadäck .....................................................................................................................................................................................................30%
Övrig däckservice..............................................................................................................................................................................................10%
Norrköpingsvägen 5 B, Nyköping, 0155-28 95 00
www.rehnsgummi.se, info@rehnsgummi.se 

Elinstallatör
Freddans El & Bygg AB
Elinstallationsmaterial, belysning, golvvärme och radiatorer ..................................................10%
Ej rabatt på arbetskostnad.
Vitriskestigen 10, Nyköping, 0155-60 62 00
www.freddanselobygg.com, info@freddanselobygg.com

Energideklarationer
Pedersen Besiktning AB
Utför energideklarationer, energiutredningar, byggtermografering av hus  
med mera. Eltermografering av elanläggningar, elcentraler med mera.  
Vi utför även tryckprovning vid om- och nybyggnation med s k Blower Door.  
Vi utför också överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av hus.
Vi lämnar rabatt på alla våra tjänster................................................................................................................................10%
Prästgatan 9, Nyköping, 0155-21 54 80, 070-567 17 99
www.pedersenbesiktning.se, hans@pedersenbesiktning.se

PL Ingenjörsteknik AB
Energideklaration, termografering. Radonbesiktning/saneringar. 
På besiktningsuppdrag lämnas rabatt ............................................................................................................................10%
Tosterö, Åsby 1, Strängnäs, 070-486 53 54
www.plingenjorsteknik.se, info@plingenjorsteknik.se

JUST NU: DÄCKBYTE 200KR

Vi finns på Baravägen 5 i Oxelösund
tel: 070-048 38 51

Ansluten till 
AD Butik och Bilverkstad

Köper du dina nya däck på däckonline.se 
eller bythjul.com så skickas dom direkt 
till oss för montering och balansering!
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Förebygg vattenskador
Det tar ofta lång tid innan en vattenskada upptäcks.  

Just nu erbjuder vi dig som är medlem i Villaägarna Nyköping/
Oxelösund vattenvarnare för endast 200 kronor. De är lätta 
att montera och ett enkelt sätt att undvika en kostsam och 
långdragen renovering. Max 1 per hushåll.  
Ring 0155-48 40 00 för att beställa.

Erbjudandet gäller till och med 31 januari 2020.
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lansfast.se/nykoping
0155-45 25 70  |  nykoping@lansfast.se

Värdebevis på Länsdeklarerat Plus

7 795 kr
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Nyköping bjuder dig som ska sälja ditt hus i 

Nyköping/Oxelösunds kommun och tecknar förmedlingsuppdrag med oss senast 
31/12 2019 på vår försäkring mot dolda fel, Länsdeklarerat Plus, värd 7 795:-

Checken är giltig för nytecknade förmedlingsuppdrag hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Nyköping 
t o m 31/12 2019 och gäller för hus i Nyköping/Oxelösunds kommun. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Dolda fel är sådana fel som du inte kände till, och som köparen 
inte kunde förvänta sig eller upptäcka vid en besiktning. 
När du säljer ett hus är du ansvarig för dolda fel i tio år. 

Undvik fällan med dolda fel när du säljer hus – kontakta oss!

Nu bjuder vi på vår 
försäkring mot dolda fel
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Följ oss och ta del av
massor av erbjudanden

och inspiration! @nordsjo_oxelosund

Lindells Måleritjänst AB

Hos oss får du hjälp med allt från
golv till tak. Varmt välkomna till vår
butik i Oxelösund och upptäck vårt
stora utbud av färg, tapeter & golv. 
Vi förmedlar även målerijobb. Andra 

tjänster som vi kan erbjuda
är Färgdoktorn och Stilhjälpen.

Välkommen in så berättar vi mer!

Oxelösund: Torggatan 20 
(Vid Centrum) 
Tel: 0155-31690
Öppet: Vard 7–18, lör 10–13
oxelosund.nordsjoidedesign.se

Lindells Måleritjänst AB

Vi hjälper dig att skapa

ett hem i din stil!

Hos oss fi nns
produkterna,

verktygen och
kunskapen som

gör jobbet
enklare!
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Fastighetsbesiktning
Hus & Byggkonsult .................................................................................................................................................................................10%
Tomas Fredriksson, Olleviksleden 3, Oxelösund
0155-970 32, 070-650 74 79

Färg och tapet
Flügger färg .................................................................................................................................................................................................20%
Flügger färgprodukter och Fiona-tapeter
Övrigt Flüggersortiment och övriga tapeter
Gratis målningsbesiktning inom 2 mil från butiken! 
Stenbocksvägen 28, Nyköping, 0155-29 49 00
www.flugger.com, s079@flugger.com

Holmgrens Färghus AB
Rabatten gäller endast lagervaror  ......................................................................................................................................10%
Gumsbackevägen 6, Nyköping, 0155-20 26 50
www.holmgrens.nu 

Nordsjö Idé Design Oxelösund
Lindell̀ s  Måleritjänst AB
Torggatan 20 vid centrum, Oxelösund  0155-31690
Nordsjöfärg, Jotun Demidekkfärg, Tapeter ....................................................................15%
oxelosund.nordsjoidedesign.se, maleritjanst.butik@telia.com

Glasmästare
Anderssons Glasmästeri
Rabatten gäller ej försäkringsskador! ..............................................................................................................................15%
Norrköpingsvägen 5 B, Nyköping, 0155-28 11 11
www.anderssonsglas.com, anderssonsglasmasteri@telia.com

Golf
Nyköpings Golfklubb
Vid greenfeespel på Nyköpings Golfklubb lämnas 50,- i rabatt på ordinarie  
greenfeepriser. (Kan ej kombineras med andra erbjudanden).
0155-21 66 17
www.nykopingsgk.se, kansli@nykopingsgk.se
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Hemtextil
HEMTEX
Rabatt på hela ordinarie sortiment. (gäller ej på presentkort) .......................................15%
Västra Storgatan 13, Nyköping, 0155-21 03 96.
www.hemtex.se

Kemtvätt
Rekord-Kem & Skrädderi
Kemtvätt............................................................................................................................................................................................................................15%
Skjutsaregatan 13, Nyköping, 0155-21 83 58

Köksinredningar/Vitvaror
ELON Hushållsgruppen
Pål Jungs Hage, Nyköping, 0155-29 13 00, www.elonnyox.se 
Vi har kök i alla prislägen och hjälper dig med allt från idé till färdigmonterat 
kök. Vi säljer köksinredningar från Kungsäterkök och från Bäcklundakök.
Erbjudande:
Kungsäterkök .................................................................................................................................10%
Köp ett Bäcklundakök för minst 25000.-  
så får du en rabattcheck på 1000.- att handla för i butiken 

Markiser
Soltema AB
Markiser, persienner och rullgardiner .............................................................................................................................10%
Östra Kyrkogatan 26, Nyköping, 0155-28 11 01, 070-568 46 19 
www.soltema.se • info@soltema.se

Murare
Robert Andersson
Kakelugnar, öppna spisar, skorstenar inkl tätning av gamla  
samt vedspisar m.m. .....................................................................................................................................................................................10%
Hinzenkrog 5249, Nyköping, 0155-28 79 94, 070-446 50 53
www.murarerobertandersson.se 
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Mäklare
Skandiamäklarna
Nyköping/Oxelösund, Brunnsgatan 38, Tel 0155-45 50 00 
www.skandiamaklarna.se
Gratis värdering, Blixtvärdering, Fri köprådgivning,  
Marknadsföringspaket sociala medier & Press, Homestylingmöte
Läs mer på www.skandiamaklarna.se/villaagarna

Plåtslagare
Nils Hagbergs Plåtslageri AB
Rabatt på företagets produkter. ..............................................................................................................................................10%
Företagsvägen 10, Nyköping, 0155-977 34, 070-645 17 31

Radonmätning
Radontjänst Mälardalen AB
Mätning, besiktning, sanering och uppföljning.
Vid radonbesiktningar lämnas rabatt ..............................................................................................................................10%
Oppeby Gård, Nyköping, 0155-21 02 70, 073-033 96 28
www.radontjanstmalardalen.se, info@radontjanstmalardalen.se

VentilationsTeknik AB
Konsultation, besiktning, sanering och uppföljning.
Vid radonbesiktningar lämnas rabatt .................................................................................10%
Finntorpsvägen 2A, 611 45 Nyköping, 070-884 67 00, Orgnr. 556980-7885
ventilationsteknik.net, info@ventilationsteknik.net

Rådgivning – Energi
Bygg och Miljö, Nyköpings Kommun
Byggnadstekniska frågor 0155-24 82 80
Installationstekniska frågor 0155-24 82 80
Telefontid tis-ons 08.00-12.00 och 13.00-17.00

Rådgivning – Byggnadstekniska frågor
Bygg och Miljö, Nyköpings Kommun
Byggfrågor, bygganmälan/bygglovsansökan, kvalitetsansvarig,  
detaljplaner m.m.  
0155-24 80 00
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Det är vi som rekommenderas av Villaägarna

SkandiaMäklarna är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med  
drygt 550 medarbetare på 90 kontor. SkandiaMäklarna drivs på franchisebasis,  

vilket innebär att varje kontor drivs av egna företagare. Vår ledstjärna är kvalitet.
Vi fokuserar på trygghet, ansvar och förmåga i varje kundkontakt och

verkar för att säljare och köpare ska göra en bra affär.

erbjudande till dig som 
är medlem i villaägarna

• gratis värdering • blixtvärdering
• fri köprådgivning • homestylingmöte

• marknadsföringspaket sociala medier & press

läs mer på www.skandiamaklarna.se/villaagarna

amanda dahlgren
amanda.dahlgren@ 
skandiamaklarna.se 

073-625 50 15

alex lorant
alex.lorant@ 

skandiamaklarna.se
070-849 84 97

therese thunström
therese.thunstrom@ 
skandiamaklarna.se

070-780 89 89

Haris Bijelonja
Haris.Bijelonja@ 

skandiamaklarna.se 
070-772 34 10

elin bjurevall
elin.bjurevall@ 

skandiamaklarna.se
073-207 72 00

Håkan thelin
Hakan.thelin@ 

skandiamaklarna.se
070-731 75 17

Andreas Carlquist
Andreas.Carlquist@ 
skandiamaklarna.se 

070-849 84 95

mats axner
mats.axner@ 

skandiamaklarna.se
070-772 77 21

Amanda karlsson
Amanda.karlsson@ 
skandiamaklarna.se

073-625 50 13

Det är vi som rekommenderas av Villaägarna

nyköping/oxelösund, brunnsgatan 38
0155-45 50 00, www.skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med  
drygt 550 medarbetare på 90 kontor. SkandiaMäklarna drivs på franchisebasis,  

vilket innebär att varje kontor drivs av egna företagare. Vår ledstjärna är kvalitet.
Vi fokuserar på trygghet, ansvar och förmåga i varje kundkontakt och

verkar för att säljare och köpare ska göra en bra affär.
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INSTÄLLD BoMässan 2020

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut angående Coronavirus

Tråkigt för oss alla men ett klokt beslut i slutändan!



• Här informerar vi om 
  aktuella workshops och  
 seminarier som till exempel :
 Temaår - Partneråret 2020

• Information om det som är  
 aktuellt och viktigt att veta  
 som villaägare

• Här hittar du kontaktuppgifter 
 till styrelsen 

• Anmälningsformulär till  
 aktiviteter

• Bli medlem hos Villaägarna

• Dina lokala medlemsrabatter

• Boka släpvagnen

• Vi berättar om utförda  
 aktiviteter

• Styrelsen

• Årsmöteshandlingar

• Stadgan

• Historik om föreningen

Lokal hemsida!
www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se är vår lokala 
hemsida där vi informerar om lokala evenemang  
till våra medlemmar i Villaägareföreningen!

På Villaägarnas Riksförbunds hemsida, www.villaagarna.se
Hittar du allt om rådgivning, förmåner, aktuella debatter.

Min Villa och inloggning till "Mina sidor"
Där man kan redigera "mina egna uppgifter"
Beställa familjmedlemskort och mycket mer!

Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. 
Utmaningarna har skiftat över tiden. Idag är vi 311 000 medlemshushåll.
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Studiecirklar
Studieförbundet Vuxenskolan
Avtal med Studieförbundet Vuxenskolan ger rabatt på kursavgiften  
för studier inom Vuxenskolans allmänna program.  .................................................................................10%  
010-199 23 30
www.sv.se/sormland • sormland@sv.se. 

Ventilation
Sörmlandskustens Ventilations AB
Rengöring av ventilationskanaler. Rabatt på arbetskostnaden ................................................5%
S:t Annegatan 17, Nyköping, 0155-21 65 09.
Öppettider: 08.30-13.30 (lunchstängt 11.30–12.30)
www.kustsotarna.se, info@kustsotarna.se

VentilationsTeknik AB
Ventilationsentreprenader, Servicearbeten, Ovk- besiktning, Konsultarbeten
Auktoriserad Swegon Casa installatör
Vi lämnar rabatt på alla våra tjänster ..................................................................................10%
Finntorpsvägen 2A, 611 45 Nyköping, 070-884 67 00, Orgnr. 556980-7885
ventilationsteknik.net, info@ventilationsteknik.net

Villalarm
Verisure
Boka en gratis Safety check för brand och inbrott i ditt hem.
Rabatt på ordinarie larmpaket  ...................................................................................................................................................10%
Vid frågor kontakta Johan Brorman, 072-369 38 50 
johan.brorman@partner.verisure.se

Villaolja
Swea Energi/Kem & Oljedepån.
200:- rabatt per m3 på gällande dagspriser.  
Minsta beställningsvolym är 1500 liter.
Tom Andersson, Vägmästarvägen 6, Eskilstuna, 016-551 72 06, 
073-641 20 52,
www.sweaenergi.se • tom.andersson@sweaenergi.se

NOA energi
Återförsäljare för OKQ8. 350,- rabatt per kubikmeter.  
Minsta beställningsvolym är 1500 liter.
Nils-Olov Andersson, Bergagatan 33, Norrköping, 070-587 87 47
www.noaenergiab.se, noa@noaenergiab.se
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Välkommen till 
SörmlandsKustens 
VVS AB
Din lokala VVS Installatör!

Välkommen med era förfrågningar.
Tel: 072-7014077 • 61145 Nyköping • info@sormlandskustensvvs.se

• Vattenfelsbrytare
• Ventiler för vatten och  
 värmesystem.
• Byte av Panna/värmepump  
 och vattenpumpar.
• Avlopp

• Reparationer och felsökningar  
 av vatten och värmesystem.
• Nybyggnationer
• Totalansvar vid bygge av nytt kök  
 och badrum, eller renovering 

Vi är ett VVS företag som arbetar 
inom Sörmland med omnejd med 
allt inom branschen förekomman-
de arbeten åt privatpersoner, före-
tag, bostadsrättsföreningar, sam-
fälligheter,samt försäkringsbolag. 

Samtliga våra anställda är utbil-
dade och certifierade för varje 
kompetensområde. Vi är ett auk-
toriserat VVS-företag inom Säker-
Vatten och medlem i Installatörs-
företagen. Att vara är ansluten till 
en bransch organisation är också 

en garanti på att vi har rätt kom-
petens, att vi  
följer de vedertagna regler som  
gäller i branschen och att de lagar 
som finns verkligen följs. 
Det här är en extra trygghet för 
dig som kund som gör att du kan 
lämna arbetet i våra säkra händer 
utan någon som helst oro. 
Vi strävar alltid efter att våra 
uppdrag ska utföras så effektivt, 
säkert och till ett så bra pris som 
möjligt.

Auktoriserad
VVS-installatör

Med våra nära och bra samarbetspartners kan vi även erbjuda dig:



22 • Rabattlista 2020

VVS
SÖRMLANDSKUSTENS VVS AB
Företagsvägen 3B, 611 45 Nyköping 
Tel: 072-7014077, info@sormlandskustensvvs.se 
Vattenmätarbyte inom Nyköping 2019
När kommunen byter din vattenmätare måste du säkerställa dina kranar före 
och efter vattenmätaren. Passa på att komplettera med en vattenfelsbrytare 
för att minska risken för eventuella vattenskador. Vi utför detta arbete inom en 
radie på 3 mil i Nyköpingsområdet.
Våra tjänster:
• Vattenfelsbrytare
• Ventiler för vatten och värmesystem.
• Avlopp
• Renovering av Badrum/Kök
• Byte av Panna/värmepump och vattenpumpar.
• Reparationer och felsökningar av vatten och värmesystem.
• Nybyggnationer
På material .......................................................................................................................................15%
Vi är ett SäkerVatten auktoriserat VVS företag, utbildade och legitemerade 
arbetsledare och montörer enligt branschreglerna. Vilket innebär att du får ett 
fackmässigt och försäkringsbart badrum och kök.

OXELÖSUNDS RÖR AB
Rabatt på företagets produkter enligt Reko-prislistan (ej arbete) ................................10%
Torggatan 24, Oxelösund, 0155-304 25
www.comfort.se/oxelosundsror

VÄRME & VATTEN AB
Åkerbärsvägen 14, 61138 Nyköping
Tel: 0155-268025
www.varme-vatten.se
varmeovatten@telia.com
På material ..................................................................................................................................... 10 % 
Medlem i Comfort kedjan
www.comfort.se
Vi stödjer SOS Barnbyar



Information angående 
Villaägarna Nyköping Oxelösund

Villaägarna Nyköping Oxelösund gick samman den 1 januari 2018, 
efter samgåendet har föreningen nu över 3000 medlemmar.  

 
Vi har som målsättning att ha 30 % av alla småhusägare som medlemmar 

inom upptagningsområdet Nyköpings och Oxelösunds kommun.

Lokal hemsida 
Här hittar du aktuell information om vad som gäller lokalt.   

www.villaagarna-nykoping-oxelosund.se 
Här finns även kontaktinformation till styrelsen 

och andra intressanta länkar som du kan ha stor nytta av.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 2, 613 21 Oxelösund

Kontakta ordförande: Tapio Helminen 0708-12 12 22 eller  
e-post: helminen.tapio@gmail.com

Du kan även ringa vårt regionkontor i Örebro tel 010-750 01 00

Villaägarna har fått ett nytt utseende.
Bland annat med en nylogotype och nya färger.
I övrigt är allt sig likt.

Ditt hus är fortfarandevårt intresse!

Tack för att du stöder 
oss genom 
ditt medlemskap!


