
Företagsgruppen  
Norra Djurgårdsstaden  
kan göra mycket nytta 
för dig och ditt företag! 

 
Ju fler vi är, desto starkare  
blir vi och desto mer nytta  

kan vi göra!  

Så självklart ska också du och 
ditt företag vara medlemmar 
hos oss! Som medlem kan du 

också påverka! 

Tillsammans är vi starka! 
Alla företag i vårt område är lika välkomna som 
medlemmar i företagsgruppen! Som medlem väljer 
du sedan hur aktiv du vill vara och oavsett detta är 
varje medlemskap till stor nytta för både ditt före-
tag och för föreningen. Ju fler vi är, desto starkare 
blir vi! 

Det händer massor i området just nu! 
Det byggs bostäder, Norra länken byggs, hela in-
frastrukturen i området förändras radikalt! Massor 
händer och mycket av detta påverkar dig och ditt 
företag. Att vara medlem i Företagsgruppen Norra 
Djurgårdsstaden är ett bra sätt att hålla dig stän-
digt uppdaterad! 

Ett viktigt affärsnätverk i hela regionen! 
Vi är en del av Företagsgrupperna i Stockholm 
(FGS), därför får du som medlem även tillträde till 
ett stort regionalt affärsnätverk. FGS arbetar med 
övergripande gemensamma frågor som regionala 
infrastrukturprojekt och utvecklingen av stadens 
företagsområden. Som medlem har du också möj-
lighet att få hjälp av andra medlemmar för ett mer 
framgångsrikt företagande

info@norradjurgardsstaden.eu  
www.norradjurgardsstaden.eu

www.facebook.com/ndsforetagsgrupp
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Här kan du läsa om vad Företagsgruppen 
Norra Djurgårdsstaden kan göra för nytta för 
dig. Vad vi har att erbjuda dig i form av servi-
ce, information, aktiviteter och möjligheten att 
marknadsföra ditt företag mot andra företag i 
området. Du läser också om hur vi kan agera 
som en röst för alla oss företagare i området, 
hur vi positionerar oss och försvarar vår del 
av ”Stockholmskakan”. Då förstår du säkert 
att om vi är många så blir vi ännu starkare 
och kan göra ännu mer både för de lokala 
företagen enskilt och för området. 

Trevlig läsning och mycket välkommen till 
Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden! 

Lär känna dina grannar  
och gör affärer med dem! 
Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden stimulerar 
samverkan och affärer oss grannar emellan. Samtidigt 
marknadsför vi vårt område mot hela Stockholmsre-
gionen. I den digitala världen glömmer man lätt att 
även geografisk närhet är viktig ibland. Genom att lära 
känna dina företagsgrannar personligen är det  
t ex lättare att skapa samverkan mellan och förtroende 
för varandra. Till för såväl affärsmässig som annan 
gemensam nytta! 

Varsågod – lite ur vår meny! 
Företagsgruppen på webben och Facebook 

All information om Företagsgruppen Norra Djurgårds-
staden, hur vi arbetar, arbetsgrupper, affärsnätverk, 
styrelse och medlemsregister. Alltid uppdaterad med 
vad som händer i området när det gäller t ex stadens 
planer och egna aktiviteter. Enastående möjligheter att 
kommunicera med andra medlemmar. Följ oss även på 
Facebook! www.facebook.com/ndsforetagsgrupp

Miniseminarier 

Du avsätter någon enstaka timme och får lära dig mer 
om något som intresserar dig! Gruppen kan tex bjuda 
in till en träff på ditt företag och du ges möjlighet att 
presentera dig och företaget för intresserade medlem-
mar! 

Norra Djurgårdsstadens infoblad

Följ vad som händer i området och i företagsgruppen 
via vårt digitala infoblad. Här har du också möjlighet att 
marknadsföra ditt företag och synas mot andra företag.

Norra Djurgårdsstaden Business Event 

Vi träffas och visar upp vad våra företag kan. Här träf-
far du dina grannar, har trevlig samvaro och utvecklar 
affärsrelationer. Vårt Business Event är alltid mycket 
omtyckt! 

Medlemsförmåner 

Som medlem kan du ta del av förmånliga erbjudanden 
som gäller både företaget och dina anställda. Se vår 
hemsida www.norradjurgardsstaden.eu

Vi är din röst när det behövs! 
Företagsgruppen är bl a kontaktorgan för Stockholms 
Stad och andra myndigheter och remissinstans i frågor 
som berör området. Vi ingår i nätverket Företagsgrup-
perna i Stockholm (med ca 25 andra företagsgrupper). 

Vi är kontaktorgan och samarbetar med bla: SL, Stock-
holms Stad, Stockholm Business Region, politikerna, 
områdets kommersiella fastighetsägare/förvaltare, 
polisen, Brottsförebyggande Rådet mfl. Vi är med och 
påverkar trafikfrågor, fastighetsbyggande, närservice, 
miljö och andra förutsättningar för ett väl fungerande 
näringsliv. 

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden 


