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Bakgrund och inledning 
 
1994 bildades företagarföreningen i Vinsta, vars uppgift är att bevaka områdets 
välmående och karaktär. Området bestod av några företag med många anställda. Under 
1990-talet var underhållet av området starkt eftersatt. Föreningen anställde då en 
person till kansliet för att sköta administration och kontakter. Under åren har många 
frågor passerat och beslutsfattare besökt kansliet. Tiderna förändras och också 
förutsättningarna för föreningen. Vinsta har ökat antalet företag men samtidigt har antal 
anställda minskat i området.  Därför togs beslutet vid årsmötet 2015 att byta namn till 
VHV företagsgrupp (Vinsta, Hässelby, Vällingby) för att inkludera alla företagare i 
stadsdelen. 
 
Vi står inför tre stora utmaningar på kort och på lång sikt i vårt närområde. 

 Den första utmaningen är  införande av blandstaden där både bostäder och företagande 

skall finnas på samma plats . Detta perspektiv berörs i Stockholms Stads Översiktsplan 

och inte minst i våra medlemmars vardag.  VHV har i sitt egna Gestaltningsprogram tagit 

fram ett förslag på hur området (främst Vinsta) kan utvecklas i en blandstad. Detta 

arbete är en input då Stadens Översiktsplan skall konkretiseras i verkliga planer på lång 

sikt. På kort sikt är det rent/snyggt och säkert som är den största utmaningen. Ett arbete 

som både medlemmar, Stadsdelsnämnden, stadens förvaltningar, bolag samt polisen är 

inblandade och där VHV företagsgrupp har en ledande funktion kring vårt område. 

 Den andra utmaningen är byggandet av förbifart Stockholm. Byggandet är i full gång 

och i det korta perspektivet gäller det att hantera frågor typ trafikomläggningar,  

informationsspridning, skyltning,  trafikstockningar etc. Detta tillsammans med SDN, 

stadens förvaltningar och Trafikverket. På lång sikt ger Förbifart Stockholm enorma 

möjligheter att utveckla hela vårt område. Vi kommer att ha två stora av - och påfarter 

inom vårt område vilket gör oss till ett företagsområde "mitt i Sverige". Detta ger en stor 

utvecklingspotential för våra företag och nya företag som snabbt vill kunna nyttja denna 

norr/syd länk i Storstockholm       

 Den tredje utmaningen är att lyfte näringslivsfrågorna bland staden politiker och 

tjänstemän. "Få upp den på agendan" som det så fint heter. Detta berör både i vår egen 

stadsdel och bland stadens förvaltningar/bolag samt inte minst hos Invest Stockholm. 

Deltagande i Stadsdelens Näringslivsråd är en viktig punkt på agendan redan under 

2017. Långsiktigt bör samordningen och samarbetet med andra näringslivs- 

organisationer såsom Stockholms Handelskammare och Företagarna förbättras och 

utvecklas.  

För att klara dessa utmaningar krävs information till våra medlemmar. Därför satsar vi 
under 2017 på att öka informationen genom bland annat månatliga informationsbrev 
från Invest Stockholm och VHV samt informationsmöten med Trafikverket. 
Målsättningen är att denna information skall vara digital genom att använda vår 
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hemsida och mail. Vidare behövs kommunikation med vara medlemmar som kommer 
att ske på medlemsmöten som anordnas av föreningen, på vanliga föreningsmöten typ 
års- och höstmöte samt vid mässan som planeras 2017. Där har vi det mänskliga mötet 
som den viktigaste framgångsfaktorn. 
 

 

 

 

 

Vision/Mission 
 

VISION OCH MISSION:  

Vår vision är att vårt område skall vara Stockholms intressantaste affärsområde. 

 

MÅL: 

Vårt mål är att VHV skall ha 200 medlemmar år 2020. 

 

UPPDRAG: 

Vår uppdrag är att vara en mötesplats för samverkan, påverkan och erfarenhetsutbyte för både 

stora och små företag. Vi skall skapa förutsättningar för att främja och utveckla ett starkt 

näringsliv i vårt område. 

 

VAD: 

VHV skall utveckla och stödja medlemmarna med: 

 Tillgång till kunskap. 

 Tillgång till stöd i affärsfrågor. 

 Enkel information om andra företag. 

 Stödja företagens tillväxt. 

 Låna ut hörsalen till medlemmar gratis. 

 Lätt att hitta lokaler. 

 Stödja medlemmarna i deras kontakter med myndigheter, stadens förvaltningar och 
stadsdelsförvaltningen (dock ej enskilda medlemmars kommersiella angelägenheter eller 
konflikter) 

 Hålla en tät dialog med Stockholm förvaltningar/bolag och stadsdelsförvaltningen. 

 Bevaka Förbifartens utveckling och händelser. 

 Bevaka övriga trafik och utbyggnadsfrågor i stadsdelen. 

 Stödja tillväxten av nya företag. 

 Driva bevakningsfrågor. 

 Stödja områdets utveckling till Stockholms bästa affärsläge. 

HUR: 

 Arrangera lokala affärsmässor. 

 Samarbete med stadsdelens förvaltning och andra förvaltningar i Stockholm Stad och ha 
uppdaterad information om kontakter. 

 Aktiv hemsida med tillgång till stadens företag. 

 Ta fram ett uppsnyggningsprogram (rent o snyggt) för Vinsta företagsområde. 

 Skapa B2B arenor. 

 Skapa Nätverksarenor 

 Hålla koll på alla ut- och nybyggnadsplaner. 

 Arrangera informationsträffar om företagsfrågor med de lokala företagen. 

 Arbeta med ett gemensamt skyltningsprogran för Vinsta, Hässelby och Vällingby.  



 

4 

 

 Bevaka belysnings-, service-, trygghets- och trivsamhetsfrågor. 

 Aktivt driva hög information och kommunikation mellan företagen och föreningen. 

 Bevaka att företagsområdena hålls rena och snygga. 

 Aktivt delta i stadens näringslivsdialoger i Invest Stockholm och FGS. 

 Arbeta för att bli en naturlig del av stadsdelsförvaltningens Näringslivsråd 

 
 
 
Verksamhetsplanering  

 Januari  
 Nätverkslunch   

 Styrelsemöte VHV nr. 1  (17 januari kl. 15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV nr. 1/17  

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 1/17 

Februari  
 Styrelsemöte FGS  (1 februari kl. 16.00-17.30) 

 Styrelsemöte VHV  nr. 2 (23 februari kl. 15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV nr. 2/17 

 Förbifart Stockholm Info möte 

 Trygghetsvandring i Vinsta med staden  

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 2/17 

 

 Mars  
 Styrelsemöte FGS (22 mars kl. 16.00-17.30) 

 VHV årsmöte,  23 mars kl. 14.30 

 Konstituerande styrelsemöte  nr. 3 (23 mars efter årsmötet) 

 Nyhetsblad VHV nr. 3/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 3/17  

April  
 Styrelsemöte FGS (19 april kl. 15.00-16.00) 

 Årsmöte FGS, 19 april kl. 16.00 

 Nätverkslunch  

 Styrelsemöte VHV nr. 4 (20 april kl. 15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV nr. 4/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 4/17 

Maj  
 Städdag  

 Bevakningsmöte med Rapid  

 Nyhetsblad VHV nr. 5/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 5/17 
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Juni  
 Nätverkslunch  

 Styrelsemöte FGS 

 Styrelsemöte VHV  nr. 5 (15 juni kl. 15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV nr. 6/17 

 Sommarlunch Invest Stockholm 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 6/17 

Juli  
 Almedalsveckan 

 Augusti  
 Styrelsemöte FGS 

 Styrelsemöte VHV nr. 6 (31 augusti kl.15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV  nr. 7/17  

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 7/17 

September  
 Nätverkslunch   

 Styrelsemöte VHV nr. 7 (21 september kl. 15.30-17.00) 

 Nyhetsblad VHV nr. 8/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 8/17 

Oktober  
 Höstmöte/medlemsmöte, 19 oktober kl. 14.30 

 Trygghetsvandring i Vinsta med staden  

 Höstmöte med FGS  

 Nyhetsblad VHV nr. 9/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 9/17 

November  
 Mässa/ Marknad,  29 november 

 Verksamhetsplanering 2018 

 Bevakningsmöte med Rapid 

 Styrelsemöte  VHV nr. 8 (23 november klk.15.30-17.00) 

 Förbifart Stockholm Info.möte 

 Nyhetsblad VHV nr. 10/17  

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 10/17 

December  
 Jul Pub , 7 december kl. 18.00 

 Styrelsemöte FGS 

 Styrelsemöte VHV nr.9 (14 december kl.15.30-17.00) 

 Julmingel för medlemsföretag på Invest Stockholm 

 Nyhetsblad VHV nr. 11/17 

 Nyhetsblad Invest Stockholm  nr. 11/17 
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Övrigt  
 Politiker möten,  

 Informationsmöten om speciella punkter, 

 SDN Näringslivsråd  

 

Budget  
 

Budget         

     

 Budget   Budget Bokslut  

Konto 2017  2016 2015 

INTÄKTER      

Annonsintäkter 0     56 000    31 300    

Frivilliga serviceavgifter 300 000     310 000    321 621    

Medlemsavgifter 13 000     18 000    11 050    

Serviceavgifter 200 000     255 500    168 165    

Mässan (intäkter) 10 000       

Medlemsaktiviteter 5 000     0    0    

Övriga intäkter 1 000     0    0    

SUMMA INTÄKTER 529 000     639 500    532 136    

      

KOSTNADER      

Förbrukningsmaterial 4 000     5 000    1 953    

Västerort vinner 0     52 800    87 481    

Möteskostnader 8 000     3 000    1 761    

Mässan (kostnader) 10 000       

Medlemsaktiviteter 10 000     0    0    

Konsultarvoden 425 000     502 000    415 384    

Porto 3 000     20 000    18 563    

Telefoni 2 000     3 000    2 787    

Redovisning 20 000     36 000    31 300    

Bredband/hemsida 8 000     5 000    3 741    

FGS medlemsavgift 4 000     4 000    4 000    

Kundförluster 0     0    13 243    

Övriga kostnader 15 000     8 700    26 429    

SUMMA KOSTNADER 509 000     639 500    606 642    

      

Räntenetto 0     0    4    

      

RESULTAT 20 000      0    -74 510    

 
 

 

/ Styrelsen  


