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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 
 

Verksamhetsområden.                                                                            

I stort består föreningens arbete (FGS) av följande aktiviteter: 

 

 Bevakning av regionala frågor. Det gäller t ex infrastruktur, generella näringslivsfrågor och 
utvecklingsplaner för Stockholm. 

 

 Möten. På regelbunden basis träffa och diskutera företagsfrågor med ansvariga politiker och 
tjänstemän inom Stockholms Stad.  
 

 Medlemsmöten. Medlemsmötena och styrelsemötena fungerar som forum för idé- och 
erfarenhetsutbyten. 

 

Årsmötet 2014. 

 

Årsmötet ägde rum i SLs lokaler på Lindhagensgatan där Jens Plambeck informerade om SLs planer 

för framtiden. 

 

 
 

Styrelsearbetet. 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året. 
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Ekonomi. 

FGS finansieras med medlemsavgifter från de olika företagsgrupperna i Stockholm samt med 

ekonomiskt stöd från Stockholms stad via SBRD.  

 

Nytt IT-system. 

Ett nytt IT-system med nya hemsidor och ett nytt kommunikationssystem har utvecklats under året. 

Alla anslutna företagsgrupper kommer att ligga i samma databas och hemsidorna kommer att ha 

samma struktur så att besökare kan känna igen sig när man går från den ena sidan till den andra. 

I slutet av året finns tre hemsidor klara och en plan finns för att migrera ytterligare fjorton sidor fram 

till sommaren 2015.  

 

Höstmöte. 

Höstmötet ägde rum den 22 oktober i ljusgården på SBR. Vice stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson 

informerade om framtidplanerna i Stockholms stad med bland annat byggande av 140.000 bostäder 



 

                                                                                                                                                                 

till år 2030. Håkan Rosander visade FGS nya hemsida. Jesper Ackinger, SBRD, informerade om de nya 

borgarråden i den nya majoriteten i stadshuset. 

 

MTR. 

Ett samarbete startades upp med MTR, som driver T-banan i Stockholm. Syftet är att få bättre 

information till resenärerna för att bland annat hitta bättre till våra företagsområden. 

 

Samarbete med stadens olika förvaltningar. 

Under året har vi haft två möten med representanter från stadens olika förvaltningar. Syftet har varit 

att skapa ett samarbete genom informationsutbyte på regelbunden basis. SBRD har tagit på sig rollen 

att skapa rätt forum för samarbetet. 

 

Vision och mål för FGS  2015-2020 "Vi medverkar till en hållbar stadsutveckling" . 

Under året har mål och vision för FGS 2015-2020 fastställts.  

FGS vision är:  FGS är ett aktivt, drivande och visionärt forum för Stockholms företagsområden. 

FGS mål är: År 2020 har FGS alla företagsområden i Stockholm som medlemmar och är en mötesplats 

för samverkan, påverkan och erfarenhetsutbyte. 

Visionen är indelad i fem verksamhetsområden. Ansvaret för respektive område delas upp på 

styrelsemedlemmarna.  

 

Företagsområden i Världsklass. 

FGS har ingått i referensgruppen för projektet Företagsområden i Världsklass. 

 

Samarbete med Jobbtorg Stockholm. 

Under året har FGS deltagit i ett antal möten med Jobbtorg Stockholm för att skapa en bas för ett 

fortsatt samarbete. 

 

Stockholmsmötet. 

FGS deltog i Stockholmsmötet den 27 maj. Mötet hålles en gång per år och då träffas företagare och 

Stockholms stads politiker och tjänstemän. 

 

Ny logotype. 

Den nya logotypen som syns i huvudet på denna skrift fastställdes under året. 

 

Skrivelse. 

Brev har i oktober månad skickats till finansborgarrådet Karin Wanngård med en förfrågan om hur 

samarbetet mellan staden och FGS skall utformas i framtiden. 

 

FGS´s stöd till företagsgrupperna. 

Det är i företagsgrupperna som det mesta arbetet för företagsområdena görs. FGS stödjer 

företagsgrupperna genom att ordna möten med politiker och tjänstemän, skicka skrivelser och 

informera om aktuella ämnen. Statusen i de olika grupperna följs regelbundet upp på FGS 

styrelsemöten. 

 

 



 

                                                                                                                                                                 

Information.  

Medlemmarna informeras löpande via hemsida och mail. 

 

Stockholm Business Region 

FGS har ett nära samarbete med Stockholm Business Region (SBRD) som stöttar verksamheten på 

flera sätt. 
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