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Liljeholmen

Ekonomin växer, området är omtalat i internationella medier - Stockholm hamnar högt i
internationella rankningar över städers attraktivitet och konkurrenskraft. Många företagare
väljer att etablera sig i Liljeholmen. I dagsläget finns det över 800 företagare i området.
Nätverkandet står högt på agendan inom många företag, något Företagsgruppen vill vara
en del av. Därför genomförs regelbundna nätverksmöten samt medlemsmöten. Mötena
genomförs i form av nätverksluncher, företagsmarknader och seminarier.
När järnvägssträckan Södertälje-Liljeholmen invigdes 1860 förvandlades den lantliga
idyllen snabbt till Stockholms första Industriförort – en epok som kom att bestå i 100 år
innan Liljeholmen på 1960-talet började bebyggas med bostads- och kontorsområden.
De senaste 15 åren har Liljeholmen genomgått en stor omvandling. Stora anläggningar har
rivits och ersatts av moderna och attraktiva bostäder vid Liljeholmskajen och Liljeholmen
har blivit en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafik. Närheten till
innerstaden samt närheten till vatten, natur och rekreation har gjort Liljeholmen till en av
Stockholms populäraste närförorter.
Är du intresserad av spännande mötesplatser och företagare att samarbeta med? Vi
jobbar för att ständigt förnya och förbättra Liljeholmens företagande. Vill du vara med?

Vad får man som medlem?
Vi arbetar framförallt med praktiska saker på både kort och lång sikt. Det är områden
som är viktiga för företagen men som den enskilde företagaren ofta inte hinner med.
Det gäller:
Stadsbyggnad - remissinstans, stadsplaner, stadsutveckling
Kommunikation - remissinstans, infrastruktur, kommunikationer, trafik,
Underhåll
Nätverkande
Säkerhet

vägar, parkering
- rent och snyggt, skrotbilar, miljö
- information, mötesplats, affärsbyte
- områdesbevakning, polis, staden

Vi gör detta genom att hela tiden ha god dialog med stadens politiker och
tjänstemän. En företagare skall alltid känna sig trygg att vända sig till oss med sina
problem. Föreningen ordnar också möten där t ex Stockholm stad informerar om
sina planer.

Företagsgrupperna
Stockholm
Företagsgruppen Liljeholmen är medlem i paraplyorganisationen
Företagsgrupperna Stockholm (FGS), som har ett mycket nära samarbete
med Stockholms näringslivskontor Invest Stockholm. Genom detta
medlemskap får vi en stark ställning i våra samtal och överläggningar med
Stockholms stad.

