
Program:

Ikano och Rikshem planerar en ny 
stadsdel med Telestaden. Hur 
kommer det att se ut? På årsmötet 
får du veta mer.

Gustaf på NordFastighet berättar om 
planerna med hotell-fastigheten.

Farsta Centrum förändras ständigt. 
Hur ser planerna ut för att möta 
morgondagens Farsta. 

Företagsgruppen – årsmöte.

Stockholm växer med en rasande fart och Farsta är en del av den utvecklingen. Farsta ska förändras. Här 
hittar du en ny stadsdel, Telestaden, där Ikano och Rikshem bygger 3 000 nya bostäder. Farsta Centrum 
utvecklas. Vad händer mer i Larsboda? På Företagsgruppens årsmöte får du veta mer.

Tid och plats

Tisdag 14 mars 2017

Kl. 15.30 – 17.00 (Kaffe och smörgås)

Plats: Restaurang Lucky Asian, 
Frykdalsbacken 12

Bjud gärna med din företagsgranne.

Anmälan senast till:

thomas.windahl@foretagsgrupperna.se

- mötesplats för företagare i Farsta.

Varmt välkommen!

Vad 
händer i 

ditt 
företags-
område?

mailto:thomas.windahl@foretagsgrupperna.se


             
 

Årsmöte 2017, agenda: 

  

1. Val av mötesordförande 

2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

protokollet 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt fråga 

om dess godkännande 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut om medlemsavgiftens storlek 

11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmarna 

12. Val av styrelse: 

a. ordförande på ett år 

b. högst fem ordinarie ledamöter på ett år 

c. högst två suppleanter på ett år 

Styrelsen utser adjungerade ledamöter inom sig 

13. Val av revisor på ett år 

a. Val av revisorssuppleant 

14. Förslag till valberedning på ett år 

15. Övriga frågor 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 

Farsta Företagsgrupp  

 
 
Det här är Företagsgruppen 
 Vi driver frågor som är viktiga för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och 

konkurrenskraft. Frågor som är avgörande för att Farsta ska vara ett attraktivt område 
för företagare och människor. 

 

 Genom möten och kontakter med stadens politiker och tjänstemän, företagare och 
medier skapar vi opinion och påverkar beslutsfattare för att företagsområdet och 
näringslivsklimatet ska utvecklas. Det gäller allt från företags- och innovationsklimat, 
stadsplanering till infrastruktursatsningar, och förutsättningarna för högre utbildning. 

 

 Farsta Företagsgrupp startades vid det konstituerande årsmötet den 3 februari 2005. 
Arbetet leds av en styrelse som utses av årsmötet. Tanken är att bedriva verksamheten i 
projektform för att på så sätt tillvarata enskilda medlemmars engagemang och 
särkunskap. 

 

 Farsta Företagsgrupp är en ideell förening, och ingår tillsammans med ett 20-tal andra 
företagsgrupper i nätverket Företagsgrupperna Stockholm (FGS). 

 

 Medlemmar i företagsgruppen är företag i Farsta.  
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Vad har vi gjort under 2016 
Stockholm växer, här byggs 140 000 nya bostäder fram till 2030, och Farsta är en del av den 
utvecklingen. I översiktsplanen för Stockholm utpekas Farsta som en tyngdpunkt, vilket 
innebär att rollen som betydande centrum i Söderort ska förstärkas. Det händer mycket i 
vårt område just nu och från Företagsgruppen vill vi informera om vårt arbete under året 
som varit: 
 

Stokab 
Företagsgruppen har arbetat för att informera nyttan med att alltfler företagare drar in fiber 
via Stokab. Stokab (Stockholms stads IT-infrastrukturbolag) har dragit in fiber till flera företag 
som anmält sig till fiberanslutning. Kostnaden för företaget som fått fiber indraget har varit 0 
kronor. På Stokabs hemsida, www.stokab.se, framgår vilka operatörer som finns.  
 
Larsboda (Krosstomten) 
I februari 2016 kom inriktningsbeslutet för Livsmedelscentrum till Larsboda. 
Företagsområdet blir en viktig och tydligare resurs i utvecklingen av hela Farstaområdet.  
Företagsgruppen har vid upprepade tillfällen haft ett flertal diskussioner med politiker och 
tjänstemän både lokalt och i stadshuset om vikten av att genomföra projektet 
Livsmedelscentrum. 
  

Farsta Centrum 
Både Hemköp och Coop har byggts om till nya fräscha mataffärer som ger matinspiration. 
Garaget har fått nya ingångar upp Centrumet. En matpiazza har byggts på torget mellan 
Systembolaget och mataffärerna. Passa på och avnjut en härlig lunch. 
 

Teliaområdet 
När TeliaSonera flyttar sitt huvudkontor från Farsta till Solna, med start under 2016, så 
försvinner ca 3 000 arbetsplatser i Farsta. Samtidigt påbörjas en förvandling av området från 
kontorslokaler till bostäder. Rikshem och Ikano Bostad har förvärvat fastigheten av Nordisk 
Renting. Ambitionen är att bygga minst 3 000 bostäder, varav minst 1 000 hyresrätter. 
Tillträde sker den 1 juli och byggstart planeras ske under 2017-2018.  
 

 
Tyngdpunkt Farsta 
Fram till år 2030 planeras Stockholm växa med 140 000 nya bostäder, varav 8000 av dessa 
bostäder är förlagda i Farsta. Företagsgruppen har under året som varit ingått i Stockholms 
stads programgrupp som arbetat med att utveckla Farsta till en tyngdpunkt – en komplett, 
modern och promenadvänlig stadsdel. Utöver bostäder föreslår programmet handel, 
verksamheter, service, arbetsplatser, skolor, parker och grönområden. Företagsgruppen 
deltar i dels i styrgruppen och dels i arbetasgruppen för Tyngdpunkt Farsta. 
 

 
 
 

http://www.stokab.se/
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Årsmöte den 16 mars 2016 
Hölls årsmöte i Farsta centrum, Tuben. Tema: Hur vill politiker och tjänstemän utveckla 
framtidens företagarklimat i Farsta? 

 Margareta Widholm, ordförande, redogjorde för aktiviteterna under 2015 och 
informerade om utmaningarna för 2016.  

 Lars Bäck, ordförande i stadsdelsnämnden, och Lars Jilmstad, vice ordförande i 
stadsdelsnämnden berättade om utmaningarna för 2016 med fokus på Larsboda. 

 Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör i Farsta, berättade om förvaltningens arbete och 
fokus på jämställdhets- och demokratiprojekt i Farsta. 
 

Informationsmöte augusti 2016 
Företagsgruppen arrangerade informationsmöte om Livsmedelscentrum i Larsboda. 
Fastighetskontoret redovisade pågående aktiviteter i projektet och hur tidplanen ser ut för 
ca 20-tal företagare. 
 
Frukostmöte oktober 2016 
Företagsgruppen arrangerade ett frukostmöte i Farsta centrum. Ett informativt och 
välbesökt frukostmöte av ett 30-tal företagare från området. Företagsgruppen och Atrium 
Ljungberg var värdar. Atrium Ljungberg berättade om planerna för Farsta Centrum. 
Fastighetskontoret, Eric Tedesjö gav en statusinformation om projektet Livsmedelcentrum 
Larsboda. Företagsgruppen informerade om nyttan och möjligheterna med att vara med i 
Företagsgruppen. 
 

 
Hemsida: 
Hemsidan, www.farstaforetagsgrupp.se , är en viktig del i kontakterna med 
medlemsföretagen. Under 2015 lanserades en ny hemsida. Arbetet med att förbättra 
hemsidan har fortsatt under 2016. 

 
 

Externa kontakter: 

 Företagsgruppen har ett nära samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning och Stockholm 
Business Region (SBR) som bl.a. är engagerade i utvecklingen av Larsboda, Dessa bägge 
är adjungerade i företagsgruppens styrelse. SBR arrangerar frukostmöten dit 
medlemmarna inbjuds.  

 Gruppen är remissinstans i utvecklingsprojektet för Larsboda. 

 Via medlemskap i Företagsgrupperna Stockholm (FGS) har vi tillgång till information om 
vad som händer i regionen och i andra företagsgrupper. 

 
 
Medlemsvärvning: 
Löpande kontakter sker med företag, via besök, telefon, mail och brev. 

 

http://www.farstaforetagsgrupp.se/
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Information: 
Medlemsföretagen i området informeras via hemsidan, brev, mail och möten om 
föreningens verksamhet samt nyheter från staden. 
 
 
Ekonomi och administration: 

 Verksamheten har finansierats via en årsavgift för medlemskap (uppdelad i en 
avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift). 

 Verksamhetskonsult Thomas Windahl har anlitats på konsultbasis med ansvar för 
administration. Ingår som adjungerad i styrelsen. 

 Intäkter/Kostnader under året framgår av årsredovisningen. 

 Årets resultat föreslås föras i ny balans. 
 

 
Styrelse och revisorer under året: 
 

Ordförande: 
Margareta Widholm, Widholms Plåtindustri 
 
Ledamöter: 
Håkan Wigerman, Profilskaparen 
Ulrika Lehr, Master Office 
Olli Odell 
Erik Stålbo, Brand Factory 
Styrbjörn Rudfelt, Atrium Ljungberg 
  
Adjungerade ledamöter: 
Thomas Kultti Farsta Stadsdelsförvaltning 
Thomas Windahl, Verksamhetskonsult, sekreterare 
 
Revisor: 
Anita Kruse-Leijon, Swedbank 
Revisorssuppleant: 
Amelie Rydstedt, Swedbank  
 
Valberedning: 
Thomas Windahl, Verksamhetskonsult 
 
Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits. 
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Stockholm i febr 2017: 
 

 
 

Margareta Widholm  Olli Odell 
 
 
 
Håkan Wigerman   Ulrika Lehr  
 
   
 
Erik Stålbo   Styrbjörn Rudfelt 
 
 

 



Revisionsberättelse

Undertecknad har av Farsta Företagsgrupp utsetts att granska räkenskaperna för perioden
2016-01-01 - 2016-12-31

Jag har granskat Farsta Företagsgrupps räkenskaper som lämnar upplysningar om
företagsgruppens ekonomi.

Räkenskaperna är förda med noggrannhet. lnkomsterna och utgifterna under perioden samt
Farsta Företagsgrupps ställning vid verksamhetsperiodens slut framgår av bifogade utdrag
ur räkenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker jag att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för avsedd period.

Farsta 2017-02-17

Anita Kruse Leijon
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Valberedningens förslag till styrelse och revisorer till årsmötet 2017: 

 

Ordförande på ett år: 

Margareta Widholm, Wiholms Plåtindustri  omval  

 

Ledamöter på ett år: 

Ulrika Lehr, Master Office   omval 

Thomas Levander, Atrium Ljungberg  omval  

Olli Odell    omval 

Håkan Wigerman, Profilskaparen  omval 

Erik Stålbo    omval 

 

 

Revisor på ett år: 

NN     omval  

 

Revisorssuppleant på ett år: 

NN     omval 

 

    Förslag till valberedning på ett år: 

    Thomas Windahl, Företagsgruppen  omval 

 

 

     

Styrelsen utser adjungerade ledamöter 

 

  

 

Stockholm i mars 2017 

 

Thomas Windahl 

 

   

 



Stadgar för Farsta Företagsgrupp  
Antagna vid ordinarie årsmöte den 23 mars 2006. Ersätter tidigare version. 

 

§ 1  

Föreningens firma är Farsta Företagsgrupp - nedan kallad Företagsgruppen. 

 

§ 2  

Medlemmar får vara företag inom Farsta företagsområde samt kommersiella 

fastighetsägare/förvaltare verksamma i området som har betalt av mötet fastställd avgift 

 

§ 3  

Företagsgruppens ändamål är att inom sitt område tillvarata sina medlemmars intressen.  

 

Företagsgruppens huvuduppgifter är: 

  att utveckla goda förutsättningar för företag inom Farsta företagsområde  

  att förmedla servicetjänster av främst ekonomisk art  

  att vara gemensam kontakt med Stockholms stad och andra myndigheter  

  att inom området etablera utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster,     

       information, erfarenhet och kunnande  

  att i ovanstående frågor hålla kontakt med sambands- och serviceorganet Företagsgrupperna   

      Stockholm (FGS).  

 

§ 4  

Årsmötet fastställer storleken på medlemsavgifter.  

 

§ 5.  

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte iakttar föreskrifterna i föreningens 

stadgar, inte följer av föreningen fattade beslut, företar handling som skadar föreningen eller 

annan medlem eller motverkar föreningens ändamål eller intressen. Beslut om uteslutning fattas 

av styrelsen. 

 

§  6  

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  

 

§ 7 

Företagsgruppen består av en representant från varje medlemsföretag inom området och utser på 

årsmötet en styrelse om ordförande och högst fem ledamöter med två suppleanter. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, varje gång för en tid av ett år. 

 

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal är minst hälften av ordinarie 

ntalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de 

flesta röstande förena sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. 

 

Styrelseledamöter representerar sitt företag och företaget äger efter styrelsens godkännande sätta 

annan person som representant när praktiska skäl så kräver.  

 

§ 8  

Kallelse till styrelsesammanträde sker på det sätt styrelsen beslutar. Förhinder att bevista 

sammanträde skall i god tid meddelas ordförande, vilken då har att kalla vederbörande suppleant. 

Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av ordförande jämte 

en av styrelsen därtill utsedd ledamot.  



 

§ 9 

Företagsgruppens styrelse utser en ledamot jämte suppleant att representera företagsgruppen i 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) för en tid av ett arbetsår, räknat från FGS årsmöte. 

 

§ 10 

Ordinarie årsmöte i Företagsgruppen skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall vara 

utsänd senast två veckor före dag för årsmöte. 

 

§ 11.  

Röstberättigade är endast de medlemmar, som erlagt fastställd medlemsavgift. 

 

§ 12 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

a. val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän  

b. fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  

c. fastställande av röstlängd  

d. fastställande av dagordning  

e. protokolljustering  

f. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse  

g. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

h. fråga om eventuella medlemsavgifter  

i. behandling av skriftligt ingivna förslag från styrelsen och medlemmar  

j. val av styrelse: ordförande, högst fem ledamöter jämte högst två suppleanter  

k. val av revisor jämte suppleant för denne  

l. val av valberedning  

m. övriga frågor  

 

§ 13 

Företagsgruppens firma tecknas enligt särskilt styrelsebeslut. 

 

 

§ 14 

Företagsgruppens räkenskapsår utgör kalenderåret. 

 

§ 15 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmöte. För giltigt beslut fordras kvalificerad 

majoritet (3/4). Efter styrelsens, revisors, eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade 

medlemmars skriftliga begäran därom, ska extra årsmöte hållas. Begäran ska göras hos styrelsen 

med angivande av de frågor som önskas behandlade på årsmötet. Styrelsen ska kalla till sådant 

årsmöte inom två veckor från den dag då sådan begäran inkom till styrelsen. 

 

& 16  

Upplösning av företagsgruppen kan endast ske genom kvalificerad majoritet (3/4) vid två 

föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Eventuella tillgångar fördelas lika mellan 

de medlemmar som vid upplösningen erlagt senast aviserade avgifter, eller ställs till 

Företagsgrupperna Stockholms (FGS) disposition enligt mötets beslut. 

 

 


