Välkommen till
VHV företagsgrupp

Var med och påverka utvecklingen här i området

I nätverket förenar du som företag både samhälls- och affärsnyttan.
Genom ditt medlemskap får du stora möjligheter att påverka den
framtida utvecklingen. Både för ditt företag och områdets. På förslag
ligger till exempel att utveckla Vinsta till en blandstad med en mix av
både bostäder och verksamheter. Något som förväntas attrahera butiker,
restauranger, kulturella mötesplatser med flera till området och som
bidrar till att öka folklivet och trivseln, både dag- och kvällstid.
När det behövs är vi din röst i ärenden till myndigheter

Företagsgruppen är också kontaktorgan för Stockholms Stad och
myndigheter samt remissinstans i frågor som berör området. Det
innebär att du som medlem kan få hjälp med kontakter till staden och
andra myndigheter när det gäller frågor kring renhållning, säkerhet,
infrastruktur och kollektivtrafik.
Hitta affärs- och utvecklingsmöjligheter i företagsgruppen

Du som driver företag eller är företagsledare kan ha stor nytta av att gå
med i företagsgruppen på ett affärsmässig plan. Genom ditt medlemskap
så lär du känna andra företagare och får möjlighet att skapa och utveckla
samarbeten med partners du har fått förtroende för:
Exempelvis företag som du kan anlita till din bokföring eller som hjälper
dig med din marknadsföring.
Ordna kompetensutveckling gemensamt med andra företag och dela på
kostnaderna.
Ett nätverk i samverkan mellan stad och näringsliv. Företag med
vitt skilda affärsidéer, stora som små, arbetar tillsammans och delar
med sig av sin kunskap och sina yrkesmässiga tips. Företagsgruppen
är också kontaktorgan för Stockholms Stad och andra myndigheter
samt remissinstans i frågor som berör området. Så självklart ska du
och ditt företag vara medlemmar. Du får stor nytta av att vara med.
Vår vision är att göra Vinsta, Hässelby och Vällingby till Stockholms
intressantaste affärsområde

Vinsta, Hässelby och Vällingby har ett rikt utbud av kontor, restauranger,
skolor, detaljhandel, stormarknader och tillverkande företag. Bra
kommunikationer, förmånliga hyror gör området till ett attraktivt
läge för företagande redan idag. Med nya Förbifart Stockholm som
binder samman norra och södra Stockholm, närheten till E4/E18
och tunnelbanestationen i Johannelund får området en fantastisk
tillgänglighet och nya utvecklingsmöjligheter.

Skapa nya affärskonstellationer, tvärs branscher.
Är du inte medlem – här är flera skäl till att bli det

Vi skickar regelbundet nyhetsbrev via e-post till dig som är medlem och
bjuder in till företagarluncher där du får möjligheten att presentera ditt
företag. Planerar du ett event för era kunder eller den egna personalen?
Då kan det vara bra att veta att ni kan låna hörsalen på Krossgatan 18
GRATIS. Vi arrangerar också årligen en företagarmässa som är öppen för
både företagare och allmänhet.

Så varför tveka, ta del av alla fördelar – ansök om medlemskap redan idag! Ditt
medlemskap söker du på 0720-175 061 (VHV:s kansli) eller info@vinsta.com

