Farsta Företagsgrupp önskar dig en härlig sommar!
Jag misstänker att de flesta har några veckor kvar till sommarledigheten. Efter en kort vår
börjar temperaturen att äntligen stiga och sommaren närmar sig. Vi vill med detta
sommarbrev tacka medlemmar, företagare, lokala politiker och Stockholms stad för ett
bra samarbete med att göra Farsta ännu bättre, samtidigt som vi vill passa på att önska
dig en riktigt härlig sommar och semester.
Vi arbetar aktivt och engagerar oss i frågor som kan ha avgörande betydelse för våra
medlemmar och områdets utveckling. En stor del av Företagsgruppens arbete sker i det
tysta och jag vill gärna lyfta fram några frågor som Företagsgruppen arbetar med:


Äntligen kom det efterlängtade beslutet från kommunfullmäktige om att genomföra
Stockholms livsmedelscentrum i Larsboda. Stockholms stad bygger ett nytt
livsmedelsområde på ca 30 000 kvm för ett ca 20 livsmedelsföretag som lämnar
Slakthusområdet. Investeringskostnad om 1,2 miljarder kronor. Byggstart tidigast
2018 och är villkorat av att 65 procent är uthyrt.



I projektet Tyngdpunkt Farsta samverkar staden och näringslivet med att utveckla
Farsta till en modern stadsdel. Här planeras 8 000 nya bostäder. Till dessa behövs
utbyggnad av handel, verksamheter, förskolor, skolor, arbetsplatser. Det ställer krav
på ett fungerande företagsklimat i Farsta. Företagsgruppen medverkar i både styroch arbetsgrupp.



Tillsammans med lokala politiker och tjänstemän samverkar Företagsgruppen med att
förbättra företagsklimatet i Farsta. Detta sker främst inom stadsdelens företags- och
näringslivsråd. En stor del av samverkan handlar om att öka antalet arbetsplatser och
nya företagsetableringar i Farsta.



I Telestaden planeras en ny stadsdel. Ikano Bostad och Rikshem bygger 3 000 nya
bostäder. Förutom bostäder planeras gröna mötesplatser, förskolor och skolor,

verksamheter och ett kulturhus med ateljéer och verkstadslokaler för konstnärer.
Företagsgruppen samverkar med Telestaden inom ramen för Tyngdpunkt Farsta.


Vi gläds åt att intresset för Företagsgruppen ökar genom att fler besöker våra
informationsmöten. En sak som står helt klart är att fler företagare behöver
engageras i Farstas utveckling.
När vi företagare blir delaktiga leder det till ansvar och konkreta handlingar. Den
handlingskraft som uppstår när man har gemensamma intressen är starkt pådrivande.
Möten med just de utgångspunkterna hör till Företagsgruppens planer för att
utveckla företagande i Larsboda och Farsta tillsammans med våra medlemmar.
Välkommen att delta i våra evenemang och affärsnätverksträffar.



Sommaren till trots är vi redan inne på höstplanerna. Här behöver vi er hjälp för att bli
ännu bättre och driva våra medlemmars frågor! Ge gärna förslag och inspel till frågor
som påverkar företagares villkor och förutsättningar för tillväxt i Farsta.



Vi vill hälsa våra nya styrelseledamöter varmt välkomna till Farsta Företagsgrupp,
Thomas Levander på Atrium Ljungberg, Conny Zetterlund på Brand Factory, Arin
Vartanian på Swedbank, Carl Jonasson på Snigeldesign och Joachim Wagner på JMW
Bygg AB. P



På vår webb www.fgs.nu/farsta kan du läsa mer om Företagsgruppen och kommande
evenemang.

Nu närmar sig ledigheten och jag vill önska er alla en riktigt skön sommar med mycket
avkoppling och påfyllning med massor av förnyad energi inför höstens kommande
utmaningar!

Tack, och ha en härlig semester!
Margareta Widholm
Ordförande i Farsta Företagsgrupp

