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Marie Engström 
Ordförande,
Vinsta Företags-
grupp

O R D F Ö R A N D E  H A R  O R D E T

Det räcker inte med 
glasyren på tårtan

Efter en sommar som både beskrivits 
som den kallaste och den varmaste 
känns det trevligt att sätta sig vid 

datorn och skriva om en valdebatt som 
kommer att vara lik den forna sommaren 
med kalla påhopp och varma debatter. 
Fokus för det här numret är lokalpoli-
tik och småföretagande. En intressant 
process med att få ihop en tidning som 
innefattade både aha-upplevelser och en 
och annan besvikelse. Håll också utkik 
efter händelser under hösten, företags-
mässan, seminarier och företagsluncher 
och icke desto minst, utnämnande av 
årets företagare.

Jag, Petra Dalunde, adjungerad i 
styrelsen från SBRD och Johan Lilja Lä-
karmissonen, ledamot i styrelsen, deltog i 
politikerveckan, Almedalen på Gotland.   

Vi var där i egenskap av våra ordinarie 
arbeten men jag passade på att represen-
tera vår förening och delta i några intres-
santa seminarier gällande infrastruktur, 
småföretagande och hållbart näringsliv. 
Fokus hamnar på bostäder och kultur. 

Infrastruktur får en liten plats och fo-
kus på hur företagslivets villkor samver-
kar med både infrastruktur och bostäder 
saknas ofta. Man verkar tro att väljare 
bara bor, vill ha service och förflyttar sig 
lite då och då. De är inte anställda eller 
har företag. Om detta kommer till debatt 

är det inte sammankopplat med att bo 
utanför kring den polemik som arbets-
rätten utgör. 

Stockholm tenderar att bli ett sam-
lingsbegrepp i en tid då det flyttar in 2 
SL-bussar om dagen till staden (varav 
den ena bussen består av nyfödda). De 
skall bo och arbeta någonstans. Hur 
skall vi bygga en hållbar funktionell 
infrastruktur för detta. Som ”gotlänning” 
försvarar jag ofta Stockholm med att 
Stockholm inte bara är innerstaden. Ib-
land brottas vi i vår stadsdel med samma 

frågor som glesbygden. Hur får vi gehör 
för våra frågor i Stadshuset? Almedalen 
gav utslag för hur svårt det är att greppa 
frågorna och partipolitiskt blir det lätt 
floskler när det debatteras. Jag ställer mig 
likt Hola bandola band frågan ”vem kan 
man lita på”. Vi behöver Almedalen för 
att demokratin ska överleva i ett ständigt 
brus av information som ofta styrs av 
rubriker som skall sälja, inte förmedla 
objektiv ”sanning”. Vi får inte glömma 
vår egen tidsbrist som gör att vi inte sät-
ter oss in i bakgrund och konsekvenser. 

Vi skickade ut 5 frågor till våra 
lokalpolitiker och fick svar från alla 
utom Vänsterpartiet, Moderaterna 

och Socialdemokraterna (trots påmin-
nelser). Beror det på att dessa partier inte 
har fokus på lokalsamhället, småföre-
tagande eller väljer andra kanaler? Vi 
skickade frågorna första gången i maj, 
sedan har det varit semester vilket kan 
vara en förklaring. Vår ambition var att 
ge en heltäckande analys till dig som 
läsare och tycker att det är synd att vi inte 
lyckades. 

Första spadtagen för förbifarten skall 
tas inom kort. I praktiken behövs 
ett val för att komma igång, risken 

för att projektet inte blir av är minimal. 
Omklassning av området börjar ta form 
och framöver blir det nog aktuellt att 
byta namn på vår förening. Många av de 
skuggor som försvårat beslutskapacitet 
för vägval har skingrats. Nu kan vi börja 
jobba för ett blomstrande företagsom-
råde. Vi måste hjälpas åt på samma sätt 
som om vi bakar en både tjusig och 
välsmakande tårta. Det är inte bara gla-
syr och garnityr som är viktigt. Vi måste 
välja recept, vispa ägg och andra ingre-
dienser så att det finns något att pynta. I 
detta är Du viktig. Jag önskar er alla en 
spännande och framgångsrik höst.
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Jag ställer mig likt 
Hola bandola band frågan 
”vem kan man lita på”. ”

VINSTA VINNER

Så här vill de ge småföre-
tagarna bättre förutsätt-
ningar.         

Tillbaka i  Vinsta efter  
sommaren.

Rapport från politiker- 
veckan på Gotland.         

Förbifarten ger Vinsta ett 
A-läge. Vad innebär det?        

Privata välfärdsföretag. 
Behövs de?

Vällingby – en stad i 
staden.

Privata företag inom vård 
och omsorg.

Vinsta Företagsgrupp.
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T I L L B A K A  T I L L  J O B B E T  E F T E R  S E M E S T E R N

Siktgatan10, 162 50 Vällingby

08-38 83 22

www.seakab.se

Kontakta oss för mer information

Skandinavisk El & Automation Kontroll AB

● Elektriska installationer för 
fastigheter och industri

● Inbrott och brandlarm
● Automationslösningar
● Intelligent styrning för fastigheter
● Klimatkontroll

Hur har din sommar varit?

Tonnie Hansson, studerande  
Var tillbringade du din semester? 
Jag har inte haft någon semester i sommar, 
så jag var mycket i Bromma.

Hur mycket jobbade eller pluggade du 
under semestern? Jag har pluggade varje 
vardag under sommaren.

Beskriv första sommardoppet. Jag var 
ute och cyklade och tyckte att det skulle 
vara skönt att svalka mig.   

Vad gjorde du för att klara av värmen? 
Duschade ofta, det blir ganska varmt när 
man svetsar.

Bästa sommarminnet? Jag har varit 
mycket i Uppsala och haft väldigt kul där.

Anders Hjort, City Self Storage                                                      
Var tillbringade du din semester? 

I husvagnen både i Sverige och utomlands.

Hur mycket jobbade du under semes-
tern? Ungefär två timmar på fyra veckor, 
det var en del jourärenden som jag var 
tvungen att ta hand om.

Beskriv första sommardoppet.
Det var 27 grader i vattnet med en 
actionkamera så det blev väldigt bra bilder 
under vattnet. 

Vad gjorde du för att klara av värmen?
AC i husvagnen och kalla duschar.

Bästa sommarminnet? Det var att sitta 
i Kroatien, dit vi alltid åker. Sitta med en 
kall och bara slappa. 

Adam Elmallah, Hi Sport 
Var tillbringade du din semester?  
Jag försökte vara utomlands så mycket 
som möjligt. 
Hur mycket jobbade du under semes-
tern? Då jobbade jag inte alls.  

Beskriv första sommardoppet.  
Jag är inget fan av att bada i Sverige men 
det var en skön känsla, det sprudlade i 
kroppen.

Vad gjorde du för att klara av värmen? 
Försökte planera kläder efter väder.

Bästa sommarminnet? Det var när vi var 
ute på en boattrip i Stockholms skärgård 
på kräftskiva.

Julius Silfvenius, Lumon 
Var tillbringade du din semester? 
I Finland och Spanien.

Hur mycket jobbade du under semes-
tern? Jag jobbade ungefär en timme om 
dagen.

Beskriv första sommardoppet. 
Kallt, i Finland ute på havet.

Vad gjorde du för att klara av värmen? 
Hade så lite kläder på mig som möjligt.

Bästa sommarminnet? Att samla hela 
familjen i sommarstugan.

Alexander Engström
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Centerpartiet har länge 
ensamma varit pådrivande i 
frågan. I april i år lyckades vi 

nå framgång i frågan genom ett nytt 
högkostnadsskydd för företagare. Det 
kommer att minska kostnaderna redan 
för de första dagarna och riktar sig främst 
till småföretagare. Branschorganisationen 
Företagarna beräknar att reformen mer 
än halverar kostnaderna för sjuklön för de 
minsta företagen. 

Vad gäller karensdagen instämmer vi 
i att systemet behöver förändras efter-
som det slår väldigt olika för olika typer 
av yrken. Dagens system missgynnar 

framförallt offentliganställda kvinnor. Vi 
vill ha kvar någon form av självrisk, för 
oss handlar det om att göra systemet mer 
rättvist och förutsägbart. En tänkbar en 
modell är att en femtedel av veckolönen 
eller en trettiondel av månadsinkomsten 
tas som karens i stället.

Folkpartiet anser att det 
är en stor risk för de mindre 
företagen med nuvarande 

sjuklöneansvar. Vi vill först få bort den 
andra sjuklöneveckan och sedan på sikt ta 
bort sjuklöneansvaret helt.  Detta gör att 
företagare vågar anställa och det ger fler 
jobb och gynnar hela samhället. 

Folkpartiet kommer att arbeta fram 
förslag på lösningar och hoppas få en 
majoritet för att detta ska bli verklighet så 
snart som möjligt. Vi vill också betona att 
företagare ska ha samma trygghetssystem 
som andra. – vilket inte är fallet idag.

Miljöpartiet. 
Vi vill ta bort  sjuklöneansvaret 
för småföretagare som har upp 

till 10 anställda.

Kristdemokraterna. 
Vi kristdemokrater vill slopa 
eller kraftigt reducera sjuklön 

ansvaret för småföretagen!

Centerpartiet vill att Sverige 
ska vara världens bästa land att 
starta och driva företag i. Låt 

företagare få slippa många av de kostnader 
som de har idag, som alltför höga arbets-
givaravgifter eller sjuklön. Företagen

Så här vill vi förbättra villkoren för småföretagare

F E M  V I K T I G A  V A L F R Å G O R  F Ö R  S M Å F Ö R E TA G A R E

Hur ser ditt parti på sjuk-
löneveckor för småföre-
tagare? 

Det talas om att ta tillbaka den 
första karensdagen. Vilken konse-
kvens tror du att det får för små-
företagare. Hur kan det lösas?

Hur kan ditt parti stimulera 
småföretagare att anställa?

En felrekrytering kan innebära 
konkurs eller utebliven egen lön 
för en småföretagare. Risken 
kvarstår med de ekonomiska 
stimulansmedel som finns för att 
anställa personer längre ifrån 
arbetsmarknaden. 

Fredrik Bojerud
Centerpartiet

Helen Järderlund 
Folkpartiet

Lars Jakobsson 
Miljöpartiet

Fredrik Wallén
Kristdemokraterna

Nu stundar supervalåret 2014   

Det talas mycket om valet i media och våra 
politiker syns i debatter. Hur skall vi välja när 
vi tänker på vårt lokalsamhälle? I maj skickade 
vi ut frågor till våra lokalpolitiker och ambitio-
nen var att ge dig som läsare en möjlighet till 

beslutsunderlag utifrån ett företagsperspektiv. 
Vi fick inte svar från Moderaterna, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet trots påminnelser. 
Detta kan tolkas på flera sätt och det lämnar vi 
till dig som läsare. Vi är glada att trots allt kun-
na redovisa de svar vi fick in till redaktionen.
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måste ges möjlighet att våga anställa fler, 
även dem som står längst ifrån arbets-
marknaden. Vi vill sänka arbetsgivar-
avgifterna, förändra sjuklöneansvaret, 
möjliggöra för lägre ingångslöner, konkur-
rensutsätta arbetsförmedlingen och ändra 
prioriteringen i LAS så att kompetens går 
före anställningstid.

Folkpartiet. Det är viktigt att 
småföretagare vågar anställa. 
Även anställa personer längre 

ifrån arbetsmarknaden. Småföretagen är 
viktiga för Sveriges framtid för fler jobb. 
Som småföretagare är det en stor risk att 
anställa personal idag. Viktigt att män-
niskor får möjlighet till arbete även om 
man har varit långtidsarbetslös, sjuk, 
funktionshindrad m.m. Därför måste det 
finnas ett bra stöd och system till småföre-
tagare som vågar rekrytera med ett socialt 
ansvar. Folkpartiet vill också ta bort 
onödig byråkrati och krångligheter för 
företagare. Upphandlingsreglerna måste 
förenklas så att småföretag får samma 
chans. Start- och tillväxtkonton för småfö-
retagen kan underlätta att anställa. 

Miljöpartiet. Att ta bort första 
karensdagen är främst orsakat 
av att vissa grupper blir nega-

tivt särbehandlade av dagens lösning, 
framförallt personer med deltider och 
oregelbundna arbetstider. Den största 
gruppen är dock ensamägare som driver 
enskild firma som tvingas till 7 dagars 
karens. Karensdagssystemet är i sig inte 
fel men det måste bli likvärdigt. Om man 
tar bort den helt får den kompenseras via 
högre arbetsgivaravgift avseende sjukdom 
- lika för alla.  Det viktigaste är att alla 
som arbetar ska ha samma möjligheter till 
sjukpenning- om man sedan är beredd att 
ta risken med lägre arbetsgivaravgift som 
kompensation tycker jag att det är bra. 

Kristdemokraterna.  Vi vill 
minska regelbördan och se över 
3:12 reglerna för att underlätta 

för företagen. Företag som får mer inkom-
ster över efter skatt får större investerings-
utrymme! Att förlänga provanställningsti-
den från sex till tolv månader borde också 
kunna stimulera till anställningar.

 

Centerpartiet driver fram-
förallt två förslag som skulle 
leda till en bättre matchning av 

kompetens och jobb på arbetsmarkna-
den. Det första är att konkurrensutsätta 
arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 
klarar inte av sitt uppdrag och därför vill 
vi att fler ska få komma in på marknaden. 
Då kan olika arbetsförmedlare specialisera 
sig på olika branscher eller yrken. Genom 
en jobbpeng kan arbetstagaren själv 
välja vilken arbetsförmedlare som hen 
tror kan hjälpa hen bäst till ett jobb. Det 
andra är att utbildningen måste bli bättre 
och i större utsträckning fokusera på att 
förbereda för jobb, exempelvis genom att 
högskolor och företag samarbetar mer och 
att införa fler lärlingsmöjligheter. Praktisk 
kunskap ska vara lika viktigt som teore-
tisk.

Folkpartiet. En verkligt viktig 
fråga är att småföretagare vågar 
anställa. En bra skola för alla 

är en grundbult för en bra framtid för den 
enskilde och för att näringslivet ska kunna 
hitta rätt personal och kompetens. Det 
ska även finnas yrkesutbildningar och lär-
lingsutbildningar med direkt koppling till 
näringslivet. Folkpartiet vill förbättra och 
utveckla skolan. Det är viktigt att utbild-
ning verkligen kopplas till verkligheten 
och vilka behov som finns. Möjligheten 
att vidareutbilda sig eller lära sig ett nytt 
yrke måste förbättras. Folkpartiet vill att 
den enskilde ska ha många möjligheter 
att lära nytt, utvecklas och skaffa sig rätt 
kompetens. Detta gör att småföretagen 
lättare kan rekrytera rätt personal och fler 
företagare vågar anställa. 

Miljöpartiet. Vi vill ta bort 
den generella lägre arbetsgivar 
avgiften för unga och byta ut 

dessa pengar till att satsa pengar på de 
som är arbetslösa. Vår förhoppning är att 
många mindre företag därigenom skulle 
våga ta risken att anställa arbetslösa - både 
yngre och äldre. 

Utbildnings insatser för de som är 
arbetslösa är viktigt att kunna erbjuda och 
här tror jag det är främst utbildning av fär-
digheter som datorkunskap, kunna något 
ekonomisystem, MS Office, telefonvana, 
hantverksarbete men som gör att perso-
nen kan snabbt vara produktiv. 

Arbetsförmedlingens behöver ha mer 
fältarbete med mindre företag. Privata 
bemanningsfirmor skulle även kunna få 
någon form av premie när de hittar jobb 
till arbetslösa. 

Småföretagares stora skräck är admins-
tration, redovisning,skatter, myndigheter. 
Det finns något som heter Avdelningsbo-
lag där man som enskild firma kan jobba 
via ett annat bolag men ändå kunna skapa 
avtal via ett annat. Regleringar kring detta 
är idag inte klara men att ordna detta 
skulle innebära möjligheter för t,ex, redo-
visningsbyråer att blir ”affärspartners” till 
enskilda företagare. Idag görs detta men 
med oklarheter som skrämmer en del. 
Detta vill vi skapa klara regler kring.

Kristdemokraterna. Vi kan 
verka för att det kompetensbe-
hov som behövs blir känt i olika 

sammanhang som vi styr över (i skolornas 
arbetsmarknadsinformation, vid kommu-
nala näringslivsmässor etc.). Mest handlar 
det om att tala seriöst om dessa frågor i 
debatten. 
All offentlig verksamhet vi beslutat att 
ha är beroende av skatteintäkter från 
förvärvsarbetande. Och, då måste arbets-
marknadens behov vara tydligt så vi som 
ska arbeta och betala skatt väljer utbild-
ningar mm. Som leder till jobb!

Så här vill vi förbättra villkoren för småföretagare

F E M  V I K T I G A  V A L F R Å G O R  F Ö R  S M Å F Ö R E TA G A R E

Hur kan ditt parti stödja 
personer att skaffa sig 
”rätt” kompetens? 

– Och därmed öka sin anställ-
ningsbarhet i förhållande till be-
fintligt behov av arbetskraft? För 
småföretagare är rätt kompetens 
en viktig faktor vid rekrytering.
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F E M  V I K T I G A  V A L F R Å G O R  F Ö R  S M Å F Ö R E TA G A R E

Centerpartiet. God infrastruk-
tur och goda kommunikationer 
är av stor betydelse för möjlig-

heten att starta och driva företag. Vi har 
äntligen fått gehör för att tunnelbanan ska 
byggas ut. Detta kommer att ge positiva 
effekter i hela tunnelbanenätet och inte 
bara i de områden där nya stationer byggs. 
Likaså stödjer vi beslutet att bygga förbi-
fart Stockholm som kommer att avlasta 
den hårt trafikerade Essingeleden och 
innebära att E4:an kommer att gå ”rakt 
under” Hässelby/Vällingby.

Folkpartiet. En mycket stor 
fråga i Hässelby-Vällingby som 
måste lösas, om vi ska kunna 

locka företag och se till att de stannar i 
stadsdelen. Det är mycket viktigt att För-
bifart Stockholm blir verklighet så snart 
som möjligt. Att Brommaplaneländet löses 
och att det går att ta sig in till stan på ett 
snabbt och smidigt sätt. Bättre tvärförbin-
delser behövs och effektivare kommunika-
tioner. Detta är akut och detta skulle också 
göra det lättare att rekrytera personal. 
Även infrastruktur,  kommunikationer, 
cykelbanor m.m. inom stadsdelen måste 
förbättras.

Miljöpartiet. Det är viktigt att 
enkelt kunna ta sig till och från 
sin arbetsplats. Om man kan 

cykla eller gå blir det dessutom också billi-
gare. Därför är det viktigt att arbetsplatser 
finns utspridda på många ställen och att 
det finns kollektivtrafik som kan ta flerta-
let arbetare till sina arbeten. Förbifarten 
kan ha en positiv effekt vad gäller
arbetsplatser i närheten av vägen men 
till ett väldigt högt pris som tar resurser 
från utbyggnad av kollektivtrafiken (eller 
åtminstone förskjuter dessa investeringar 
längre fram i tiden). 

Kristdemokraterna. Det 
tycker vi också! Förbifarten ska 
byggas! (och att den inte kommer 

att bli byggd om det blir ett rödgrönt styre 
efter valet bör alla vara medvetna om!!).

Centerpartiet arbetar på både 
nationell och lokal nivå med att 
förenkla för företagandet. Det är 

företagen som är Sveriges jobbskapare så 
det är uppenbart att det måste vara både 
enkelt och lönsamt att driva företag och 
anställa för att samhället ska fungera. 

Vårt fokus är därför att minska byråkra-
ti, regelkrångel och kostnader för företa-
gen och detta är ett arbete som genomsy-
rar hela vår politik. 

Folkpartiet i Hässelby-
Vällingby har arbetat fram 
ett handlingsprogram för 

stadsdelen där målet är att få 10 000 jobb 
till Hässelby-Vällingby. Stadsdelen har 
förlorat många jobb och det är avgörande 
för framtiden att locka hit nya företag 
och behålla de företag som finns. Även 
att företag vågar anställa fler. Detta skulle 
lyfta hela stadsdelen på många sätt. Vi 
arbetar på alla nivåer för att detta ska bli 
verklighet! 

Det handlar om konkreta förslag gäl-
lande företagande och infrastruktur. Men 
också om att stadsdelen ska kunna erbjuda 
en bra skola, vård, omsorg och service.   

Folkpartiet arbetar även för att stads-
delen ska bygga bostäder, men inte på 
företagsmark för att det är viktigt att värna 
dessa områden. Vi vill också att stadsdelen 
ska värna sin underbara miljö t.ex. genom 
att införa Naturreservatet i Kyrkhamn. 

Vi arbetar för att få fler förvaltningar till 
stadsdelen. Också viktigt att kommunen, 
myndigheter m.fl.  har rätt attityd och 
arbetar för att informera, förenkla och 
underlätta för företagare. 

Folkpartiet tog initiativ till ett Närin-
slivsråd i stadsdelen för att lyfta dessa 
viktiga frågor.

Miljöpartiet. En ytterstads-
tadsdel i Stockholm behöver 
ha kapaciteter inom följande 

områden: 
Verksamhetsområden profil

 * Byt namn från industriområde till 
verksametsområda och ändra detaljplaner

* Logistik - att kunna vara en omlast-
ningsplats för varor som skal skickas in till 
Staden och som kommer med båt, järnväg 

eller lastbil. Barkarby / Veddestad ser ut 
att bli den naturliga platsen i närområdet 
men Vinsta /Lunda kan utgöra del i detta.

* Arbetsplatser som ger service till 
många människor i stor stad (bilverkstä-
der, bagerier, cykelverkstäder, handel etc) 
För detta behövs andra typer av byggna-
der/ verksamhetlokaler. Grön hantverksby 
är ett jättebra exempel på hur verksam-
hetsområden i ytterstad bör se ut.

* Underhållningsindustri - här menar 
jag som till exempel sportsbars, bowling-
hall, träningsanläggningar, musikstudios, 
restauranger. Om man kan bygga ett klus-
ter av sådan typ av arbetsplatser i verks-
samhetsområdena kan man få aktiviteter 
inte bara på dagtid utan även kvällstid 
vilket även skulle minska förstörelse/ned-
skräpning.

* Det kommer att finnas plats för hög 
marginal tjänstebolag i ytterstaden också 
men då behövs förmodligen någon form 
av kluster som Kista har blivit för IT ( kan 
Vinsta bli för musik, någon typ av ingen-
görstjänster).

Kristdemokraterna.
Vi tycker att en kontinuerlig 
dialog med aktiva företagaror-

ganisationer, som Vinsta företagsgrupp, är 
viktig. Vad ser företagarna själva för behov 
i kort och långt perspektiv och vad av det 
kan politiken besluta om eller påverka på 
annat sätt? 

Sedan är jag övertygad om att en bra 
och fungerande stadsdel vad gäller bo-
städer, skolor, social service och trygghet 
stimulerar företagsetableringar på samma 
sätt som det kan göra stadsdelen attraktiv 
att bo i. 

En i stort attraktiv stadsdel ger både 
kunder och presumtiva anställda till lokala 
företag.

 

Hur ser ditt parti på infra-
struktur och kommunika-
tioner i vår stadsdel?

Infrastrukturen och kommuni-
kationerna är mycket viktiga för 
företag i vår stadsdel.  

Vad kan ditt parti göra för 
nyetablering av både 
befintliga och nystart-   

           ande av företag i vår    
           stadsdel?

Vınsta
U T B I L D N I N G & K O N F E R E N S

P L A N 1

konferera
i Vinsta

Sorterargatan 14
tel 556 032 85 s@coxgood.se!!
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R A P P O R T  F R Å N  A L M E D A L E N

Första veckan i juli är det politiker-
vecka i Visby, närmare bestämt i 
Almedalen. Denna gamla medel-
tida hamn som i dag endast lämnat 
efter sig en karpdamm sjuder av liv, 
budskap, seminarier och mänskliga 
möten. 
Almedalen har blivit en plats där 
kunskap, forskning, lobbyister och 
politiker får mötas. 

Jag, Marie, ordförande och Petra 
Dalunde från SBRD var representerade 
från vår företagsförening. Jag gick på flera 
seminarier om näringsliv och infrastruk-
tur. Handelskammaren, Västra Götaland 
tog upp frågan om hur man kan sam-
manföra det offentliga, näringsliv och våra 
kunskapsbyggande organisationer och på 
så sätt utveckla näringslivet och skapa fler 
arbeten. 

Andra föredrag handlade om sociala 
media och vårt förhållande till 24/samhäl-
let. 

Petra Dalunde höll ett intressant 
seminarium om stadsplanering. Un-
der Almedalsveckan 2014 hade Petra, 
projektledade för ”Företagsområden i 

världsklass” bjudits in för att tala under 
Rambölls rubrik ”Från hållbar vision till 
smart planering – modern stadsutveckling 
i praktiken”. 

Det handlade om att ta oss bortanför 
visioner om hållbar stadsutveckling till 
hur man rent konkret gör för att lyckas. 

Utveckling av företagsområden
Petras föredragning belyste på vilket sätt 

arbetsprocessen har sett ut i Stockholms 
stad för att ta fram ett dokument som 
fungera som stöd när staden ska utveckla 
sina företagsområden. 

Projektet ska resultera i dokumentet 
”Strategisk inriktning för företagsområ-
den – ett planeringsunderlag”, vilket ska 
fungera som stöd vid bedömning av olika 
intressen i den växande staden. Innehållet 
ska sedan utvecklas och bakas in en kom-
mande uppdaterad översiktsplan.

   Tre viktiga komponenterna för att 
lyckas med projektet, var noggrann kart-
läggning, kontinuerlig kommunikation 
samt intern och extern samverkan.

I arbetet för att ta fram dokumentet har 
VFG bidragit genom att delta i diverse 
workshops och den dialog som finns mel-

lan Vinsta Företagsgrupp och SPRD.
 Marie Engström och Petra Dalunde SBR
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Senaste nytt om

Förbifarten

Projektchef Johan Brantmark:

Intensiv uppladdning
i det fördolda
Vi hade hoppats att arbetsplanen
skulle kunna fastställas redan före
sommaren. Det visade sig dock att
våra svar på ett antal frågor skulle
kommuniceras till ett antal intressen-
ter, vilket fördröjt arbetet något. Alla
svar är nu på plats, så min bedöm-
ning är att arbetsplanen kommer att
fastställas under hösten.

Det är hett efterlängtat, kan jag
lova. Så snart arbetsplanen fastställts
kan vi på allvar sätta fart på förbere-
delsearbetena i fält för Förbifart
Stockholm. Men den uppmärksam-
me har redan kunnat se att det händer
en hel del ute i markerna; alltifrån
omlagda ridstigar på Lovön till el-
och vattendragningar och lednings-
omläggningar i Akalla och Häggvik.
Och under hösten sätter vi igång med

en stor vattenomläggning i Kungens
Kurva. Då kommer även två broar
vid E4 Häggvik att breddas som en
anpassning till Förbifart Stockholm.
Äntligen övergår många års plane-
ring i konkret byggande!

Säkerhet framför allt!
I mitten på maj hade projektet en för-
sta övning som syftar till att forma
vår säkerhetskultur. Detta arbete är
prioriterat och intensifieras nu i pro-
jekteringen och planeringen av För-
bifart Stockholm. Det är nu vi ska
säkerställa att den färdiga anlägg-
ningen kan byggas, brukas och un-
derhållas på ett säkert sätt. Varken
personal eller trafikanter ska behöva
riskera hälsa eller liv! 
Det här är svåra frågor. Projektets
och branschens engagemang är av-
görande för att vi ska lyckas skapa en
säker miljö. Det är ett engagemang vi
känner starkt för och på alla sätt
kommer att stötta!

Förberedelser för upphandlingen
av entreprenader
Hög kvalitet på upphandlingar av de
stora entreprenadarbetena är nyckeln
till framgång för bygget av Förbifart
Stockholm. Det omfattande arbetet
med att få fram relevanta och bra för-
frågningsunderlag har flutit bra. Vi
har redan förfrågningsunderlaget för
Kungens Kurva på vårt bord för
granskning, vilket känns väldigt
spännande.

Så snart arbetsplanen fastställts

kommer vi att påbörja upphandlinga-
rna av entreprenaderna. Jag räknar
med att prekvalificeringen kan starta
tidigtast 2014 och att de entreprenö-
rer som kvalificerat sig kommer att
ha förfrågningsunderlagen hos sig
strax före och efter sommaren. 

En renodling av beställarrollen
En spännande projektdag ägde rum i
augusti, då ett knappt hundratal per-
soner ur vår beställarorganisation
möttes. Den viktigaste frågan var hur
vi bäst renodlar vår beställarroll och
utvecklar vårt interna och externa
samarbete. Hur vi ställer tydliga krav
på våra entreprenörer, samtidigt som
vi undviker tidsödande och kostsam
detaljkontroll. Trafikverket ska vara
tydliga kring vad som ska levereras,
men behöver inte alltid styra hur. En-
treprenörernas egenkontroll sätts i
fokus, så att Trafikverket kan minska
antalet egna granskningar. Det hand-
lar om att kombinera tydliga rutiner
med förtroende för våra leverantö-
rer. 

Ambitionen är att skapa en före-
bild för ett effektivare och mer pro-
fessionellt samarbete, där entrepre-
nörerna dessutom ges större utrym-
me att bidra med bra lösningar. Det
är inte utan att vi som jobbar med
Förbifart Stockholm känner en viss
nybyggaranda!

Johan Brantmark

Välkommen till Förbifart Stockholm!
Alla medlemmar från Vinsta och Lunda Företags-
grupp inbjuds till höstmöte. Ett informationsmöte
med Trafikverket om Förbifart Stockholm i före-
tagsområdena Lunda och Vinsta. Vi bjuder in till
samtal och frågor.

Välkommen torsd. den 14 nov. kl. 15.00–16.30

Vi ses fyra trappor upp i hörsalen på Krossgatan
18. Vi bjuder på kaffe.

Anmäl dig på info@vinsta.com eller 08-739 24 80

så snart som möjligt så vi vet hur många som kom-
mer. Välkomna!

Almedalen i fokus

Almedalen har blivit en plats där kunskap, forskning, lobbyister och politiker får mötas. Fotograf Petra Dalunde. 
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V A D  H Ä N D E R  E F T E R  F Ö R B I FA R T E N ?

Vinsta Företagsområde kommer att 
vara ett A-läge för företagsetable-
ringar när Förbifarten är klar.

Ett A-läge är bra kommunikatio-
ner, enkla transporter, bra service 
för personalen i företagen, etable-
ringsmark, möjligheter att blanda 
olika verksamheter eller bygga 
kluster.

Finns detta i Vinsta? En del finns som 
närheten till den nya E18 som öppnat 
för bättre kommunikationer öster och 
västerut. 

Närhet till Bromma flygplats där nya 
E18 har snabbat upp vägen dit. Nära till 
Lunda med dess gigantiska omlastningar 
från långtransport till Distribution i Norra 
och Västra Stockholm. 

Mark finns för nyetableringar i Gula 
kvarteret och Upplagsområdet och i hela 
området med obebyggd mark. 

I Gula kvarteret finns möjligheter att 
skapa ett miljövänligt småföretagarparadis 
med service för företag och kommuner 

som saknas i hela StorStockholm. E4 
kommer att flyttas från Solna till Vinsta. 
In och utfarterna till tunnel ligger precis 
runt Vinsta vilket innebär snabbare kom-
munikationer till Arlanda och söderort. 
Tidigare tog det 45-75 minuter att komma 
till söder, nu kommer det att ta max 10. 
Expressbussar kommer att susa fram i 
Tunneln och ha en terminal vid Vinsta.

Kista, Barkarby, Upplands-Väsby med 
fler områden knyts ihop med Hässelby-
Vällingby som skapar nya förutsättningar.

I Sverige är de stora etableringa
runt Europavägarna. 

Vinsta ligger nästan i krysset mellan 
Sveriges största Europavägar E4 och E18. 
Idealiskt för företagen som har behov av 
täta kontakter med sina kunder, lång-
transporter och varudistribution. 

Jag ser för mig ett Vinsta med ett hotell, 
bra närservice för företag. Vällingby City 
och Vinsta hopkopplade, samarbete med 
Lunda om varuhanteringar, mer han-
del, ett småföretagarcenter som Gröna 
Hantverksbyn i Gula Kvarteret, stora 

nyetableringar i Upplagsområdet, ny- och 
ombyggnad i nuvarande bebyggelse, ett 
kulturcenter för hela Västra StorStock-
holm, ett nytt Bosön bredvid i Grimsta.  

Stockholms Stad äger denna planering 
genom Exploateringskontoret, Stads-
byggnadskontoret och Trafik kontoret. 
Vinsta Företagsgrupp i tät samverkan med 
Stockholms Näringslivskontor-SBRD- kan 
jobba upp detta i den framtida planering-
en för Stockholms Företagsområden.  

Lars-Åke Davidsson

Så här kommer det att se ut i Vinsta när Förbifarten är färdigbyggd.

Förbifarten ger Vinsta ett A-läge
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 Det har varit en flitig diskussion 
kring vinster i välfärden, om stora 
investeringsbolag som köper upp 
verksamheter. Tömmer dem på 
kvalitet, kommunala pengar som 
går till höga vinster som placeras 
utanför Sverige. 

När privatiseringen av omsorgen infördes 
i Sverige 1994 så ville man öka valfriheten 
och man ville även öka mångfalden, det 
skulle finnas flera alternativ att välja på än 
de vad de gamla, traditionella verksam-
heterna kunde erbjuda med t.ex vävning 
eller tillverkning av fågelholkar. Mark-
nadskrafterna skulle även öka kvalitén på 
verksamheterna.  

Men hur blev det? 
Omsorgen är full av personer med hög 
ambitionsnivå som vill starta egna verk-
samheter och vill erbjuda en förstklassig 
omsorg. 

Frågan är dock om detta är möjligt? 
Enligt dagens regelverk så måste nystar-
tade verksamheter börja med att skaffa 
lokal för verksamheten samt kunna visa 
personalresurser mm. Allt detta måste 
vara klart innan man ansöker de tillstånd 
som krävs för att bedriva verksamheten, 
med en handläggningstid på 6 månader. 
Utöver detta kommer alla individuella 
handläggningstider där kommunerna har 

rätt till 3 månader. Sammantaget kan det 
ta 9 månader. Med kommunernas kredit-
tider ytterligare 2 månader innan första 
fakturan betalas. Under den tiden har 
man alla kostnader men inga intäkter! Det 
tar år att hämta igen. 

Jag tror att alla som någon gång hand-
skats med pengar förstår svårigheten i 

den ekvationen. Utöver detta talas det om 
de höga vinsterna i omsorgen som måste 
stoppas. Varför inte göra så att de små 
verksamheterna överlever? Att det finns 
en ekonomisk stabilitet är en förutsättning 
för en god omsorg. Vinsten är en förut-
sättning för ett sunt företag.

Alexandra Lindgren, SequiturLSS 

P R I V ATA  F Ö R E TA G  I N O M  O M S O R G  O C H  V Ä L FÄ R D

Vinster i välfärden

Sunda företag i inom omsorgen..?

”Vi har velat göra saker bättre, 
omsätta nya idéer i praktiken” säger 
några undersköterskor som startat 
ett välfärdsföretag. Idag finns över 
11.000 företag i välfärden med 
250.000 anställda.

Det fria valet skapar initiativ och möjlig-
heter att leverera omsorg och välfärd med 
olika inriktningar, olika nivå av service, 
olika typer av boenden- bort från institu-
tionsvärlden. 

Alla har olika behov och önskemål om 
hur man vill leva sitt liv och det är en ut-
veckling som ökar. Kan en kommunal in-
rättning tillgodose detta? Nej, det behövs 

olika utförare som kan ge våra omsorgsbe-
roende alternativ. Utvecklingen har visat 
på detta behov inom förskola, skola, äldre-
omsorg m.fl. De privata företagen är mer 
populära eftersom de lättare kan erbjuda 
individ- anpassade verksamheter. 

Över 95% av alla företag i omsorgen och 
välfärden är små med runt 20 anställda. 

Lägre kostnader än kommunen
De har korta beslutsvägar, kan ta snabba 

beslut och har en mycket enklare admi-
nistration. De kan även driva verksam-
heten till lägre kostnader än kommunen 
eftersom de själva kan välja sina kostnader 
som lokaler och inköp med lokala råvaror 
mm. Kommunerna är bundna av proces-

ser och långa avtal som ger högre kostna-
der för lokaler, inköp och administration.

 Vad alla glömmer bort är att kommu-
nerna idag gör vinster på välfärden. Det är 
nämligen förutsättningen för att kommu-
nerna ska kunna bygga lokaler och andra 
investeringar. 

Förskolan måste finansieras med över-
skott i den kommunala verksamheten som 
ger möjligheter till investeringar och att få 
banklån. 

Det är likadant för välfärdsföretagen. De 
måste gå med vinst för att kunna göra in-
vesteringar och få banklån. Utan vinster är 
de dömda att gå under – ingen kan driva 
en verksamhet med förlust som grund. 

Lars-Åke Davidsson, Folkpartiet
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Alla företag har börjat som det lilla
företaget. T.ex. System 3R var en en-
mans uppfinning och är nu ett världs-
ledande företag. Eriks såser började i
ett källarutrymme i Solna och nu
massproduceras deras produkter i
Vinsta och skapar nya arbetstillfällen
i vår stadsdel. För att skapa arbets-
tillfällen behövs nyföretagande och
att företag ges möjlighet att växa.

1990-talets negativa företagsut-
veckling med hög vakansgrad i om-
rådet blev tändgnistan hos fastighet-
sägarna att möjliggöra flexibla kon-
torslösningar för de mindre företa-
gen att växa i. Vi har nog inte sett
frukten av all sådd än och vår utma-
ning blir att få det växande företaget
att stanna och växa här i Vinsta.

Fru Olsson
Inför denna artikel gjorde jag ett
återbesök hos företaget Fru Olsson
och dess grundare och vd Carina
Stjernström. Hon har drivit sitt före-
tag genom samtliga faser och sålde
företaget i våras till Skarings. Fru
Olsson arbetar med bemanning inom
främst administration och tar även in
uppdrag som svarsservice, registre-
ring av ansökningar, bokningar och
packning. Detta från både stora och
små företag.

När jag träffar Carina ler hon och
säger – Det var viktigt för mig att
välja vem jag skulle sälja till. Varför
de ville ta över företaget? Hur de
skulle ta hand om personalen.

Efter att hon sedan valt att det
skulle bli Skarings som skulle få ta
över Fru Olsson blev hon dessutom
väldigt glad när de ville ha henne
kvar som VD för både Sverige och
Finland.

Hon startade företaget 1997, bil-
dade flera filialer i Sverige och sena-
re också ett bolag  i Finland. Andra
meriter som Carina erhållit är bl.a.
årets Gasell företag utdelat av Da-
gens industri  och 2008 blev hon ut-
sedd årets ambassadör för kvinnligt
entreprenörskap av regeringen.

– Det hela började när jag var
ihop med en kille i Småland. Jag
hade inga uppdrag där. Förbi flög
det en möjliget som jag tog tag i och
sedan har jag sett fler möjligheter
och följt min magkänsla… berättar

”Det är jobbet som räddar mig”
Lördagen den 21 september gästades Coop Forum Vinsta av
Martin Schibby och Johan Person i samband med boksignering-
en av sin nya bok ”438 dagar”. Varför Coop Forum? Jo, Martin
Scibbys fru Linnea arbetar på Coop Forum. Vi minns henne som
frun som kämpade för att få hem sin man från Etiopien.

Den 1 juli 2011 greps Schibbye till-
sammans med fotografen Johan
Persson i Etiopien misstänkta för ter-
rorbrott. Den 21 december samma år

befanns de
skyldiga till att
olagligen ha
tagit sig in i
Etiopien samt
främjande av
terrorism för
sitt samröre
med ONLF-
gerillan. Den
27 december

2011 dömdes de båda till 11 års fäng-
else. Domen väckte starka reaktioner
från Sveriges, EU:s och USA:s utri-
kesdepartement. Organisationer som
Reportrar utan gränser och Human
Rights Watch kritisrade domen. Me-
dier över hela världen inkluderande
CNN, BBC, India Times och Al Ja-
zeera fördömde rättsprocessen. Den
10 januari 2012 uppgav deras kon-
taktperson att de skulle ansöka om
nåd istället för att överklaga domen.
Schibbye och Persson benådades
den 10 september 2012 varefter de
släpptes fria och lämnade Etiopien.

I många intervjuer har Linnea be-
skrivit det stöd hon fått av sin arbets-
givare. – Det är jobbet som räddar
mig. Det är det enda som är precis
som det brukar vara. Allting är så
overkligt. Mina chefer har frågat om
jag vill vara ledig, men jag vill bara
jobba, säger Linnea medan hon
packar upp ägg på Coop Forum. Hon
har arbetat 12 år inom Coop varav 5
år på Coop Forum Vinsta. Idag är
hon ansvarig för mejeriavdelningen.

Marie Engström

Klövern har
lediga lokaler i
Vinsta som vi

anpassar utifrån
era behov.

Ring
08-400 500 80

www.klovern.se

Carina. Jag frågar vilken egenskap
hon uppskattar hos sig själv som en-
treprenör säger hon -jag älskar att
jobba och jag är nog modig. Fast om
jag fått frågan idag vet jag inte… jo
för sjutton drivet är kvar. Jag har bli-
vit mer realistisk men å andra sidan
har jag inte gjort några större mis-
sar i min karriär, berättar Carina .

Samverkan!
Jag ser med tilltro på framtiden och
vill att vi tar tillvara den drivkraft
som finns i området från alla dessa
entreprenörer. Jag vill att vi alla och
icke desto mindre stadsdelen och sta-
den ser möjligheten med dessa entre-
prenörer. Vi behöver utöka entrepre-
nörskapet med samverkan så att fler
små företag kan växa.

Marie Engström

Linnea Schibby Foto: Handelsnytt

Stopp i
avloppet?

Vi hjälper er med spolning av
stopp i avloppen, slamsugning av
dagvattenbrunnar, fettavskiljare,

tvätthallsslam, rörinspektion,
sanering och torkning av

vattenskador.

Jour dygnet runt.
08-37 92 48

www.lgt.se info@lgt.se
Krossgatan 29, 162 50 Vällingby
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”Dö eller förändras”
Vid årsmötet 2012 efterlyste medlemmarna en förändring av
föreningen. Samtidigt fanns det en självkritisk insikt från för-
eningens ordförande och styrelse om att en förändring behövs.
Föreningen uppfattades inte som tillräckligt relevant. Eller som
Pia Rosén, Elanders, formulerade det på föreningens utveck-
lingsmöte ”. . . dö eller förändras . . .”
Antalet medlemmar har år efter år
blivit färre med bristande intresse för
föreningens uppdrag. Föreningens
agerande och det erbjudande som
fanns var inte tillräckligt relevant för
framtiden.

Grundfrågan handlar om hur för-
eningen ska attrahera nya och behål-
la sina medlemmar efter en tid då de
mer eller mindre varit givna. Vilken
roll ska föreningen ha i dag och i
framtiden? Här står medlemsnytta
och föreningens uppdrag samt enga-
gemang i fokus. Målet var tydligt
vad som skulle åstadkommas. Det
handlade om att vända den negativa
medlemsutvecklingen genom att för-
ändra kultur och arbetssätt i fören-
ingen. I förnyelseprocesser finns
inga patentlösningar utan det handlar
om att ha modet att våga prova nya
arbetssätt och ställa nya frågor tills
föreningen hittar rätt.

Föreningens kultur
En stor del av förändringsarbetet
handlar om att påverka och förändra
föreningens arbetssätt, kultur och
självbild. Det handlar om synen på
medlemskap, verksamhetsinnehåll
och företagsområdets utvecklings-
frågor. Den traditionella bilden har
varit att kommunicera en problem-
bild av företagsområdet och stadsde-
len. Detta är ett synsätt som måste
förändras. Undersökningar visar att
företagare trivs i området och betrak-

tar sig som framgångsrika. Förening-
ens uppdrag blir att förmedla ett po-
sitivt budskap, visa hur framgångsri-
ka företagarna är, vilket mervärde de
tillför och att de har stor betydelse
för områdets och stadsdelens utveck-
ling. Det är så vi skapar möjligheter,
fungerande och hållbara relationer
med stadens och stadsdelens politi-
ker och tjänstemän. En viktig del av
förändringsarbetet är att skapa sam-
syn kring omvärldsbilder och analy-
ser.

Ett beslut om förändring
Det viktiga i styrelsens ledarskap är
att få en rörelse och förändring fram-
åt med konkreta genomförbara för-
slag som göra området bättre. Det är
bättre att initiera förändringar, även
om det inte alltid faller ut perfekt.
Flera av föreningens medlemmar ef-
terlyser en tydlig vision och strategi.
Likaväl som vi behöver visionära
mål behöver vi också flera kortsikti-
ga mål som kan inspirera till föränd-
ring och förändras med tiden. I sty-
relsens arbete finns en arbetsvision
”Vi företagare väljer Vinsta” med
förklarande innehåll.

Resultatet - Nya medlemmar
En av grundförutsättningarna för fö-
retagsområdet Vinsta är att erbjuda
goda förutsättningar för service, dri-
va, etablera och utveckla företag.
Det innebär i sin tur krav på god till-

Ring 

och skaffa!

0771-SWEDBANK

(0771-79 33 22 65)

Paketerbjudandet Bättre Affärer ger 
dig personlig service årets alla dagar 
kl. 07 till 23. 

På swedbank.se/foretag får du veta 
mer. Välkommen till något av våra 
kontor i Spånga och Vällingby. 

Nu gör vi det lite 
enklare att vara 
småföretagare.

gång till lokaler, mark, arbetskraft
och övriga förutsättningar för ett nä-
ringsliv. Som ett första steg har för-
eningen tagit fram en analys av om-
rådets drivande frågor i föreningens
Utvecklingsgrupp. Det handlar bl.a.
om områdets vakansgrad, konse-
kvenser av de tillfälliga bygglovens
stopdatum, ny skyltning i området,
Förbifarten och bevakningsfrågor. I
föreningens Framtidsgrupp diskute-
ras bl.a. medlemsnytta och hur den
framtida föreningen ska se ut och
dess uppdrag. Förändringsarbetet
berör alla medlemmar i en förening.
Vi är alla ambassadörer för ett lyckat
förändringsarbete.

Thomas Windahl

Sorterargatan 23
Vinsta/Vällingby
Tel. 08-445 40 30

Vår specialitet:

Tidningar, medlemsblad, broschyrer

i digitalt fyrfärgstryck

Verktyg och maskiner för proffs

Nu med ny webbshop

BLI MEDLEM I VFG
739 24 80  www.vinsta.com

Vällingby, en egen stad i staden
Jag tycker att Vällingby skiljer sig 
från många andra stockholmsför-
orter. Främst för att det känns mer 
som en mindre stad än en förort. 

Det var så man tänkte när om-
rådet byggdes på 1950-talet. Man 
kallade det  för ABC-stad, vilket be-
tyder arbete, bostad och centrum.

Vällingby torg invigdes den 14 november 
1954. Arkitekterna Sven Backström och 
Leif Reinius utformade själva centret, som 
vid den tiden var det modernaste i Sverige. 

Biografen Fontänen
Idéerna hämtades från USA och af-

färshusen bestod av flera lägre byggnader 
i olika material. Även biografen Fontänen 
ritades av dessa två arkitekter. Namnet 
fontänen kom från de fontäner som var 
(och fortfarande är) belägna alldeles 
utanför. Officiellt har biografen inte längre 
kvar sitt gamla namn, numera heter den 
Filmstaden Vällingby. Den gamla och 
berömda neonskylten sitter dock fortfa-
rande kvar.

Erik Glemme gjorde ritningarna till 
gångvägarna i området och han ritade 
även de cirkelformade vita stenpartierna 
på torget, något som senare blev väldigt 
karakteristiskt för Vällingby. Cirkelmönst-
ret fick även ett stort reklamvärde. 

S:t Tomas kyrka
På Kirunagatan precis bredvid torget 

ligger även S:t Tomas kyrka, ritad av Peter 
Celsing och invigd 1960. Kyrkan är en av 
de mest kända som uppfördes i Stock-
holms förorter under denna tid. Fasaderna 
på kyrkan är murade i mörkbrunt tegel.

Stationsbyggnaden för tunnelbanan 
ritades av arkitektkontoret AOS arkitekter, 
vilka även ritade flera liknande byggnader 
vid andra stationer.

Hatkärlek i två delar
Runt torget och centrum finns flera 

konstverk, varav flera i brons. Till exempel 
”Steg” vid Vällingbygången, ”Komposition 
Vällingby” vid korsningen Pajalagatan/
Vällingbygången, och ”Hatkärlek i två 
delar”, vilken ligger vid sidan av biografen.

Jag tycker bra om områden av just 

denna typ, eftersom många detaljer från 
tiden när området byggdes, fortfarande 
finns kvar. Det jag gillar allra bäst är 
fontänerna i kombination med den gamla 
neonskylten med ordet ”Fontänen” ovan-
för biografen. 

Gustav Parklint

Vällingby torg med sina karakteristiska cirklar. Fotograf: Marie Engström. 

08-445 40 30
info@vallingbytryckeri.se
www.vallingbytryckeri.se
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Ekenman Fastighet AB hyr ut
lokaler i Vinsta. Här finns lokaler för

kontor, industri och hantverk.

Vi finns i Vinsta –

Krossgatan 38, 3 tr
162 50 Vällingby
www.ekenman.se

Tel 08-563 064 00, 08-563 064 60
Fax 08-563 064 30, 08-563 064 90

Bygger och förvaltar.
Hyr ut hotelllägenheter.

och har plats för Dig!

Ny hemsida med 5 000 företagare

Vi hälsar två nya medlemmar välkomna!
Alexander Engström 
En träningsintresserad civilekonom från 
Stockholms universitet med inriktning 
marknadsföring. Idag arbetar han som 
egen konsult inom PR och marknads-
kommunikation. De senaste två åren har 
Alexander hjälpt företag med strategisk 
kommunikation, digitalmarknadsföring, 
grafisk profilering och hur de ska utveckla 
och driva sociala medier.

Solveig Hellmark 
Arbetar med illustration och grafisk 
formgivning. Utbildad på Berghs school of 
communication har hon ett förflutet inom 
reklam och företagsprofilering. Därefter 
arbetade hon på Svenska Dagbladets 
tecknarredaktion. I sitt företag arbetar 
hon mest med nyhetsgrafik, illustration 
och grafisk form till förlag, företag och 
myndigheter.

Nya medlemmar får bland annat en 
inbjudan att presentera sin verk-
samhet på styrelsemöte och inter-
vjuvas i tidningen. 
 

Medlemsskap ger kortare väg till Stadens 
beslutsfattare och myndigheter. Som 
medlem får du även hjälp att hitta lokaler, 
möjlighet till fler affärer i närområdet 

för både små och stora företag och inte 
minst ett socialt nätverk utanför det egna 
företaget. 

Under hösten kommer du med vår nya 
hemsida åt alla de 5 000 företagare inom 
de 25-tal företagsgrupper som finns i 
Stockholm. Du kan vara med och påver-
kar områdets utveckling. 

Thomas Windahl

Om du är medlem kan du hyra hörsalen 
och i samband med det beställa mackor 
eller lättare förtäring till dina gäster. 
Pris om du är medlem: 0 kr

Pris om du inte är medlem: 1500 kr
Välkommen att ringaVinsta Företags-
grupp, 08-739 24 80 eller 
info@vinsta.com. 

Nu kan du hyra hörsalen till din konferens



Vi upprepar succén från förra årets 
företagsmarknad i november.

Du är välkommen att besöka eller 
ställa ut på årets företagsmarknad.

Målgruppen för marknaden är både 
företag som vill göra affärer eller nätverka 
med varandra och för boende i närområ-
det som vill träffa företrädare för företagen 
och hitta en julklapp eller present.

Prisutdelning till Årets företagare.
Seminarier: Allt från retorik till arbetsför-
medlingen som informerar om deras roll
Hemlig invigningstalare
Plats: Orangeriet Hesselbyslott
Anmälan sker på info@vinsta.com eller 
ring 08-739 24 80.
Medverkan är kostnadsfri för medlemmar 
i Vinsta företagsgrupp.

Höstens företagsmarknad på Hesselby slott

Lunchseminarium i höst om sociala medier

Var med och nominera någon som 
du tycker förtjänar titeln ”Årets 
Företagare”! 
 

Priset ska gå till ett företag som har 
utfört en prestation i Hässelby/ Vällingby 
och som kan vara en förebild för andra 
företagare. Vinnaren kommer att presen-
teras vid företagsmarknaden den 28 no-
vember på Hesselbyslott. Sista chansen att 
nominera är 15 oktober 2014. För att bli 
nominerad till utmärkelsen ska följande 
uppfyllas:  

Årets Företagare ska:
·  Inneha ett betydande ägande av företaget 
personalen ska bestå minst av 70 % perso-
ner bosatta inom Hässelby/Vällingby

·  Ha fler anställda än sig själv
·  Aktivt driva företaget.
·  Ha företaget som sin huvudsakliga sys-
selsättning.
·  Företaget ska ha funnits i minst 3 år.
·  Genom gott företagande vara en god 
förebild och ambassadör för företagare.
·  Visa prov på extra kreativitet och före-
tagsamhet som främjar närområdet på ett 
sätt som bör premieras.
·  Ha uthålligt god lönsamhet
·  Inte ha några betalningsanmärkningar.
·  Inte nyligen vara dömd i domstol.
·  Att företagets har sitt säte inom Stock-
holm och verksamheten bedrivs inom 
Hässelby/Välllingby.

Sista dagen att nominera Årets Företagare 
i Sundsvall är 25 maj 2014.

Nominera ”Årets företagare 2014” här:
http://simplesignup.se/event/43293-nomi-
nera-aarets-foeretagare-2014

 Exempel på motivering:
”Årets Företagare har genom sina idéer 
och sitt arbete utvecklat näringslivet i 
stadsdelen. 

Utdelningen tilldelas den som genom 
sitt sätt att vara fungerar som en förebild 
för andra företag och som genom hand-
lingskraft och nytänkande tillfört företa-
gandet nya dimensioner. 

Ett sunt företagande leder till tillväxt 
som ger välstånd vilket alla vill ha.”

Marie Engström

Fenomenet sociala medier skapar 
en helt ny tvåvägskommunikation 
mellan företag och konsumenter.

Företag kan på ett helt nytt sätt nå 
ut till befintliga kunder, få nya kun-
der, ge support & service och sprida 
information om företaget. 

Det behövs inga stora investeringar 
och inte mycket tid för att lyckas med 
sociala medier. Det enda som krävs är en 
strukturerad strategi, ett genuint intresse, 
engagerande inlägg och en ärlig och bra 

kommunikation. Just detta är något som 
Alexander Engström kommer att prata om 
på kommande lunchseminarium nu i höst. 

Kostnadsfritt för medlemmar
Seminariet startar kl 12.00 och pågår ca 
30-40 minuter. Dryck, kaffe och matigare 
smörgås serveras. Begränsat antal platser – 
ingen avgift. Välkommen till våra lokaler, 
hörsalen, på Krossgatan 18, 4 tr. 

Anmälan sker på info@vinsta.com eller 
ring 08-739 24 80. 

Alexander Engström

Vill du bli 
medlem?

Rösta fram årets företagare

Onsdagen den 27 nov är det dagsKlockan: 14:00–19:00Vi ses två trappor upp på Sorterargatan 23, i 
VINSTA 

14:00 MARKNADEN ÖPPNAR    Invigning av Ulla Hamilton, företag- trafik-
   och arbetsmarknadsborgarrådINTRESSANTA SEMINARIER (30 min)14:30  SEB Årets småföretagarbank 2012

15:15   Sequitur Consulting - Ledarskap 
15:45   Handelsbanken årets affärs-    och småföretagarnas bank 2013

16:20   Stadsdelen informerar17:15   Bill berättar om Vinstas bergrum

Vi bjuder på glögg med pepparkaka ! 

Vinsta Företagsgrupp & Sequitur inbjuder till

GRATIS ENTRÉ


