
 

          
 
 
                                                                                                                                                           

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 
 

  
Foto: Håkan Rosander 

 

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 2015. 

 
Fryshuset. Foto: Håkan Rosander 

 

Årsmötet ägde rum i Fryshusets lokaler där Finansborgarrådet Karin Wanngård pratade om 

företagandets betydelse för Stockholms utveckling och Martin Dworén informerade om Fryshusets 

verksamhet. 

 

 



 

          
 
 
                                                                                                                                                           

Styrelsearbetet. 
Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. 

 

Ordförande: 
Kent Andersson  Norra Djurgårdsstadenens FG  
 

Ordinarie ledamöter: 
Margareta Widholm  Farsta FG 

Anna Axelsson  Bromma FG 

Lars Bengtsson Lunda 

Lars Lindberg Västberga FG 

Håkan Bolinder  Stockholm-Lunda FG 
Thomas Windahl   Vinsta FG, Norra Durgårdsstadens FG, Hagastaden FG,Liljeholmen FG, 

Slakthuset FG, Farsta FG, Hammarby Sjöstad FG 
Marie Engström  Vinsta FS 
Jonas Nilsson Årsta Partihallar FG 
 

Adjungerade: 
Jennifer Engström Skarpnäck 

Magnus Thulin SBRD 

Jesper Ackinger SBRD 

Håkan Rosander  FGS, Lunda FG, Bromma-Ulvsunda FG 

 

Revisor: 
Tina Nylén Handelsbanken 
 

Revisorssuppleant: 
Martin Wolters Handelsbanken 

 

Valberedning: 
Jesper Ackinger  SBRD 

Håkan Rosander  FGS 

 

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

ekonomiskt stöd från Stockholms stad via SBRD. Årets resultat blev -9 kkr. 

 

Hemsidan. 
Åtta företagsgrupper har under året anslutits till vår gemensamma IT-plattform. Under året har en 

grupp bildats för att förvalta och utveckla hemsidan. Regler för reklam och information på hemsidan 

har fastställt 



 

          
 
 
                                                                                                                                                           

Möte med stadens politiker. 
Den 3 september hade styrelsen ett möte med biträdande finansborgarrådet Jan Waleskog som 

handlade om exploatering och infrastruktur. 

 

Höstmöte. 
Höstmöte hölls den 13 oktober på SBRD då vi gjorde en framtidsspaning tillsammans med Peder 

Berentsen. 

 

Mål och Vision för FGS. 
Ett dokument utarbetades under året i fem arbetsgrupper där FGSs mål och vision fastställdes. 

 

Möte med stadens tekniska kontor. 
Den 20 augusti hölls ett möte med företrädare från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 

exploateringskontoret och fastighetskontoret. 

 

Fiberprojektet. 
Tillsammans med Stokab genomfördes under året fiberinstallationer i sju av våra företagsområden 

varvid alla kommersiella fastigheter anslöts till Stokabs nät utan kostnad för fastighetsägarna. FGS 

genomförde dessutom en marknadsföringskampanj för operatörer. 

 

J-märkning. 
FGS har under flera år till olika instanser påpekat det orimliga i att t ex restauranger inte skall få 

permanenta byggnadslov i alla våra företagsområden. Under år 2015 kom en ändring av plan-och 

bygglagen som kan tillåta detta. 

 

Näringslivssekreterare i stadsdelarna. 
FGS har under året deltagit i SBRDs arbete med att utveckla näringslivssekreterare och näringslivsråd 

i Stockholms stadsdelar. 

 

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. 

 

Ekonomiutredning. 
Under året har vi utrett frågan om ekonomisk redovisning i företagsgrupperna. Ett antal offerter har 

tagits in och analyserats. Val har gjorts av en ny redovisningsbyrå. Det innebär att FGS nu kan erbjuda 

företagsgrupperna tjänster för fakturering och redovisning till ett rimligt pris och med mycket bra 

kontroll för den enskilda företagsgruppen. 



 

          
 
 
                                                                                                                                                           

Information.  
Medlemmarna informeras löpande via hemsida och mail. 

 

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

flera sätt. 

 

Stockholm i mars 2016: 

 

 

Kent Andersson  Margaretha Widholm   Anna Axelsson 

Ordförande    

 

 

Jonas Nilsson  Lars Lindberg Håkan Bolinder 

 

 

Marie Engström Thomas Windahl Lars Bengtsson 

  


