








SIBY�A

ENKÖPING

GÄSTSPEL! VÄLJ MELLAN BBQ GRILLOST OCH BBQ BURGER

SIBY�A ENKÖPING
DRIVE-IN

GRUSGATAN 4

MÅN - ONS: 10-19
TOR-FRE: 10-20
LÖR-SÖN: 11-20

PROVA NÅGOT FRÅN VÅR BREDA MENY TI� EXEMPEL
BAMSE MEAL E�ER ESK-BRICKAN!







Varje dag, året om, hjälper vi fastighetsägare med  
allt från att renovera kök och badrum till att beskära 
fruktträden. Att tillgodose kundens behov på bästa  
möjliga vis är alltid vad vi strävar efter.

Hur som helst – tveka inte att kontakta oss 
om du är i behov av erfarna hantverkare.



Boendekollen
mer än

bara bolån

Elin Peña
0171-853 12

Ann Jernberg
0171-853 47

Eva Sandström-Öberg
0171-853 39

Några av våra experter – boka tid idag!

Så här kan livet se ut. 
Med ett sparande och rätt försäkring är du 

tryggare ifall något oväntat dyker upp.

Köpa
drömhuset

Bolån Ny bil,
nya möbler

Privatlån 
Billån

Vattenläcka 
Hemförsäkring

Långtids-
sjukskriven

Trygghetskollen
Drömresan

Spara

Gifta sig
Juridik

Leta nytt
boende

Lånelöfte

Tel. 0171-853 00  sparbankenenkoping.se

Hos oss finns inga aktieägare och alla beslut fattas här i vår kommun. Pengarna du sparar hos oss lånar någon annan här hemma och bankens 
vinster stannar och gör nytta här. Dessutom sponsrar vi massor med föreningar och nätverk inom allt från idrott till kultur till utbildningar och 
Ung företagsamhet. Som ett exempel är vi stolt sponsor till ESK fotboll. Välkommen till en riktigt lokal bank!

Vi är inte som andra

När du behöver en expert på 
bolån och boendeekonomi,  
vi hjälper dig genom hela  
processen. Välkommen!





Helt nya Kia Sorento 
Plug-In Hybrid
Lanseras nu

Vi lever nu 
Valen vi gör idag, påverkar oss alla imorgon. Därför lanseras helt nya Kia Sorento Plug-In Hybrid, 
en fyrhjulsdriven SUV med plats för sju personer, som gör det möjligt för fler att vara en del av  
omställningen till elektrifierat. Pris från 569 900 kr. Förmånsvärde från 2 349 kr/mån.*

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/4 -2021 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sorento Plug-In Hybrid 1,6 l/100 km, CO₂ -utsläpp 38 g/km, enligt WLTP. *Förmånsvärde: kostnaden för 
föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50 %. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Fotbollsskola!

För flickor och pojkar  
födda 2014 och 2015 
INBJUDAN till ESK  
FOTBOLLSSKOLA 2021 
 
Fotbollsskolan startar  
söndag 2 maj kl. 16.45  
på Enavallen. Kostnad 600:-

Vid frågor eller anmälan, kontakta:  
Ulrika på ESK Ungdoms kansli.  
Telefon: 0171 – 61 98 00 
E-post: ulrika@esk-u.nu



Låt oss skämma 
bort dig!
Hos oss ger våra duktiga massöser er en avkopplande 
massage i lugn och harmonisk miljö eller en hjälpande 
massage för ond rygg, axlar & muskler.

Vi öppnar åter upp städservice i företaget
Vi erbjuder hemstädning, flyttstädning och företagsstädning.

Gör som Fruktjuice
– stötta ESK Ungdom

Under våren kommer ESK Ungdom att sälja Fruktjuice 
goda och nyttiga närproducerade juicer.

Stöd ditt lag och köp Fruktjuice juicer!


