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Mycket på gång, mycket
att vara stolt över!

J

ag är stolt! Efter något år av ”tröghet”
känns det som om vi har medvind och
att det nya arbetssättet börjar ta form
både internt och externt. Min vision är att
vi, tillsammans skall skapa förutsättningar
för ett gott näringslivsklimat här i stadsdelen. Vi har nu ett arbete kvar, och det är
att bli en naturlig samverkanspartner för
företagare i hela Hässelby och Vällingby.

V

i har gjort en presentationsfilm. Jag
tycker att den blev jättebra och förklarar medlemsnyttan på ett bra sätt.
Nätverksluncherna har haft ett stort genomslag då de fyller en funktion, både för
att hitta samarbete, råd och stöd och att nå
ut med kunskap om sin verksamhet. Med
vår nya hemsida, blir medlemmar sökbara
för alla medlemmar i paraplyorganisatio-

”

Den 25 november är
det dags för företagsmarknaden för tredje gången.
I år kommer vi att vara på
Västerorts Yoga.

nen, FGS, företagsgrupperna i Stockholm.
FGS genomför också frukostseminarier
med intressanta teman vilka är öppna för
företagsgruppernas medlemmar.

D

en 25 november är det dags för företagsmarknaden för tredje gången. I
år kommer vi att vara på Västerorts
Yoga.Vi driver ett program för hur Vinsta
skall se ut i framtiden och Alexander
arbetar hårt för både områdesbevakning
och att det är rent och snyggt i området.
Ett viktigt budskap är att Vinsta är näst in-
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Vad har ni på gång under hösten?

till inbrottsfritt. Detta mycket tack vare att
vi har en gemensam områdesbevakning.
Vi samarbetar med både tjänstemän och
politiker, ett arbete som har stor betydelse
för att skapa ett bra företagsklimat i närområdet vilket lätt glöms bort i allt tal om
att bygga bostäder. Vart skall alla arbeta
och vem skall sköta servicen? Jo näringslivet? Exempel på sådana möten är när vi
har vår trygghets och förvaltningsvandring med trafikkontoret m.fl. och att vi
träffar finansborgarrådet Karin Wanngård
under hösten. Vi har också inlett ett samarbete med skolorna kring hur samverkan
skulle kunna utvecklas.

T

idningen, den byter också form och
för att följa utvecklingen kommer
den att byta namn. Nästa år kommer
den att heta Västerort Vinner, en tidning för näringslivet i Västerort. Vi söker
ständigt tips för att skapa ett intressant
innehåll. Jag hoppas att detta nummer kan
ge dig kunskap om saker du annars inte
fått veta.
Jag fortsätter att vara stolt och för mig
är det något vi skapar tillsammans. Du
som medlem skall vara stolt över att vara
medlem. Jag är stolt över arbetet som sker
i styrelsen och andra aktiva medlemmar.
Utan er, ingen aktiv förening. Om du som
läser ännu inte är medlem, kontakta Alexander vår samordnare så får du veta mer.

Helen Karlström. Läkarmissionen.

Lars-Åke Davidsson. NyföretagarCentrum.

Martin Franzén. Vällingby Tryckeri.

Läkarmissionen

NyföretagarCentrum

Vällingby Tryckeri

I början av november drar vi på Läkarmissionen igång vår kampanj Aktion
Julklappen.
Vi vill få människor runt om i Sverige
att slå in julklappar och skriva en personlig hälsning till barn som inte har så
mycket i östra Europa.
Det kan vara skolklasser, föreningar,
familjer eller företag som väljer det här
sättet att visa sitt engagemang. Julklapparna lämnas in på olika uppsamlingsplatser
senast 25 november.
På vår hemsida: aktionjulklappen.se
finns all information du behöver. Bli en
Julklappshjälte du också!

NyföretagarCentrum Västerort är en ideell
förening finansierad av företagen i stadsdelen.
Du kan få hjälp med att starta ett
företag, skriva en affärsplan eller få den
skriven.
Har du ett företag kan du hjälp med en
uppdatering av affärsplanen eller hjälp
med fortsättningen.
Du kan också få hjälp med att starta
eller utveckla en förening. NFCV finns på
Siktgatan 1 i Vinsta. Alla möten är bokade
och du kan boka på:
www.nyforetagarcentrum.se/vasterort eller
med SMS eller ringa till 070-9770671.
I höst kommer vi också ha öppna möten
på Vita Villan i Smedshagen varannan
tisdag kl 10.00. OBS!! Allt är kostnadsfritt.

Vi har en spännande höst framför oss där
vi kommer att ta fram ett antal nya tryckeritjänster och produkter.
Vi satsar bla på att ta fram säljmappar
till våra kunder. De skall kunna köpa den
av oss för att själva ha den som sin egen
unika säljmapp. Den kommer att vara
uppbyggd så att den kommer att kunna
användas av våra kunder i olika sammanhang. Meningen är att den skall kunna
beställas i små upplagor och ändå ha ett
rimligt pris. Vi kan hjälpa till med layout
om det behövs. Naturliga användningsområden för våra kunder är att kunna
lämna den vid mässor event eller ha den
som offertmapp.
På tryckerisidan hanterar vi även variabel data, vilket innebär att vi på ett utskick
direkt på trycksaken kan printa namn och
adress. Det kan även vara variabel data i
form av bilder. För de som vill, kan vi även
posta försändelserna samt ta hand om
svarspost.

Helen Karlström

Lars-Åke Davidsson

Vill du
annonsera?
Ring Alexander
08-739 24 80
Eller maila
info@vinsta.com

Martin Franzén

08-445 40 30
info@vallingbytryckeri.se
www.vallingbytryckeri.se
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NYF I K E N PÅ

PP Polymer firar 30 år som miljö

vänlig specialist

Produktion av halogenfritt flamskydd i Vinsta. Foto: Amit Paul

Docent Swaraj Paul. Foto: Alexander Engström

Att arbeta med något i 30 år är helt
klart en merit, att driva ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt
företag i 30 år är helt klart en
bedrift! I detta nummer av Vinsta
Vinner besöker vi företaget PP Polymer som firar sin 30 års dag den 10
september men också att de varit
verksamma hela 18 år i Vinsta.

statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga
att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB hade nyligen
kommit fram till att polymera material varit en bidragande orsak
till dödliga förhållanden i lägenhetsbränder. Swaraj Paul började
undersöka denna problematik och utvecklade ett unikt flamskyddsmedel. År 2010 startar PP Polymer systerbolaget Paxymer
för att arbeta vidare med den unika innovationen. Idag arbetar
man vidare med det miljövänliga flamskyddet Paxymer® och har
kunder såsom 3M för svetsmasker och detalj i tvättmaskiner för
företag som t ex Electrolux mfl.

PP Polymer är specialister på moderna
material, såsom plast, lim, lack samt
golvmaterial samt dess effekter på miljön.
Företaget har även specialiserat sig på
analys av inomhusmiljön, luftens kvalitet
inomhus och bidrar med erfarenheter
kring hur det kan påverka människor.
Företaget grundades i Piteå 1985 av
Docent Swaraj Paul. Swaraj hade nyligen

”

Swaraj har alltid
varit ute efter att använda
kemin till något positivt.

skrivit boken Surface Coatings och blev
inspirerad till att starta ett kunskapsföretag. Syftet med företaget var att hitta
4

Laboratoriet är hjärtat i verksamheten. Foto: Amit Paul, Paxymer AB

bra lösningar till industrins behov av bra
produktionsförutsättningar och främja
människans rätt till en bra miljö.
Det tog inte lång tid innan Swaraj
startade ett laboratorium i Vilhelmina och
började leverera skräddarsydda lösningar
till industrin som var konstruerade efter
deras kravspecifikationer. Lösningarna
kom att baseras på mindre hälsofarliga
ämnen.
”När vi började utveckla miljövänliga
produkter fanns det inte på kartan, på den
tiden var det väldigt ovanligt att storföretagen tänkte på miljön. Swaraj har alltid
varit ute efter att använda kemin till något
positivt, ” Berättar Ann-Christin.
1987 tillträdde Ann-Christin Paul som
företagets VD. Något år senare flyttar
företaget till Stockholm. Sedan flytten till

Stockholm har företaget haft varierande
uppdrag som resulterat i hållbara produktförbättringar och problemlösningar
inom polymerkemi.
Bland annat har PP Polymer tagit fram
ett elisolerande harts för vattenkraftgeneratorer som man tillverkar och levererar över hela världen. Företaget har fått
uppskattande ord, från så långt bort som
Japan då, de utvecklade en ytmodifieringsmetod för reningsfilter i Forsmarks
kärnkraftverk. Idag har företaget kunder
från tillverkningsindustrin, byggindustrin,
återvinningsindustrin, råvaruproducenter,
fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.

Systerbolaget Paxymer föds
Tack vare PP Polymers goda rykte och
kompetens blev de kontaktade av MSB, en

Firar med en kunskapsdag
Efter 30 år av innovativa lösningar firar PP polymer med en
kunskapsdag där namnkunniga föredragshållare bjuds in. Detta
gör vi för att spegla den samlade kunskapen genom åren samtidigt som vi också blickar framåt. Vi vill hedra kunskapen och
Swaraj, berättar Ann-Christin. Den 10 september invigdes också
den nya hemsidan pppolymer.se.

Alexander Engström

P O LY M E R K E M I
Polymerkemi är läran om utvinning och syntes av
polymerer, liksom om dessas fysikaliska och kemiska
egenskaper.
Vanliga studieområden inom polymerkemin är
biopolymerer såsom cellulosa, stärkelse, lignin,
syntetiska polymerer och diverse andra polysackarider
inklusive de kemiskt modifierade.
Källa Wikipedia

Namnlöst-1 1
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BRUSET

Drygt 8.000 personer besökte

Stockholm Folk Festival

Spånga

Folkdan
s

gille

Succé - för Stockhom Folk Festival
under helgen den 7 och 8 augusti
2015. Årets festival genomfördes
som vanligt, den andra helgen i
augusti. För det fjärde året i rad.
Över 200 artister och musiker framträdde
på sju scener, under ekarna i Hesselby
Slotts vackra slottspark. Därtill, alla spelmän, folklagsdansare, knallar, workshops,
restauranger och barer. Och under de
bästa väderförhållanden man kan tänka
sig.
Festivalen startades för fyra år sedan på
initiativ av Tomas Ledin. Stockholm Folk
Festivals producent och festivalgeneral
heter Hilda Sandgren. Grundprinciperna
för festivalen utvecklades då i samråd
med folkmusikern Esbjörn Hazelius och
producenten Esbjörn Mårtensson.
Traditionell folkmusik står i centrum,
i kombination med ett internationellt
synsätt på begreppet ”folk music”, därav
festivalens namn. Anslaget är medvetet

Telemanns Spelmän. Foto: Anders Henriksson

Kolonien med gäster: Ale Möller, Eric Bibb, Eric Bibb, Syster Sol, Kristin Amparo, Lena Willemark, Rigmor Gustafsson, Olle Linder. Foto: Anders Henriksson

Lena Willemark Lisa Långbacka Eriksson Lisa Rydberg. Foto: Anders Henriksson

Thomas Ledin och Hilda Sandgren.

Publik som dansar. Foton: Anders Henriksson.

Gruppen Kolonien var årets festivalband,
Stockhom Folk Festival Band, med ytterligare medlemmar ur det skotska bandet
Rura. De stod för en fartfylld invigningskonsert tillsammans med Lena Willlemark, Ale Möller, Eric Bibb, Mats Öberg,
Karima Nayt, Kristin Amparo, Jonny
Soling, Syster Sol, Nino Ramsby, Rigmor
Gustafsson, Tomas Ledin, Emilia Amper,
Bengan Janson, Gabriel Hermansson.
Några nya inslag i årets festival var:
- SM i schottis
- Female Singer Songwriterscenen på
vilken Susanne Fellbrink samlade ca 25
stycken kvinnliga singersongwriters.
Stockholm Folk Feedback - en musikalisk

Folkmusiker mot rasism, fanns på plats
och ledde bl a årets allspel. Det uppmärksammades av den engelska tidningen The
Guardian som hade en journalist på plats
för att följa festivalens arbete och för att
göra intervjuer med artister, festivalledning och Folkmusiker mot rasism.
http://www.theguardian.com/world/2015/
aug/09/sweden-folk-musicians-againstracism-fmr

tresse för allt som Stockhom Folk Festival
står för.
”Hatten av för årets festival, så lyckat
på absolut alla plan. Artistiskt, publikt och
ur ett mångfalds perspektiv, säger Tomas.
En blandad och nyfiken publik kom även
i år och det var verkligen inget fel på stämningen runt de olika scenerna i slottsparken under fredagen. Magiskt helt enkelt,
inte minst under invigningskonsertens
alla musikaliska möten. Och vädergudarna var med oss igen…. Det känns nu som
att Hesselby Slott har etablerat sig som
en musikalisk arena på riktigt. Mycket
glädjande.
Nästa år är det femårsjubileum för festi-

”

Hatten av för årets
festival, så lyckat på
absolut alla plan. Artistiskt, publikt och ur ett
mångfalds perspektiv.
brett, inkluderande och generöst. All
världens folkmusik ingår, liksom country,
blues, jazz, visa, american, singer/songwriter, folkrock och world music med mera.
Ledord som möten, öppenhet, kulturel
mångfald, generositet, glädje, nyfikenhet,
gränsöverskridande, tolerans, gemenskap
skapar den moraliska grund som festivalen vilar på.

Fyra dagar lång kultursatsning
I år ingick Stockhom Folk Festival i en
fyradagar lång kultursatsning på Hesselby
Slott.
Den 6 augusti, ”En Dag för alla”, gratisdagen, administrerad av Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning.
Den 7 och 8 augusti, Stockhom Folk
Festival.
Den 9 augusti, Taube Spelen, som har
sin egen administration.
6

workshop där 12 låtskrivare/kompositörer
från olika genrer kombinerades i olika
kompositionslag som fick arbeta under en
dag. Under en öppen konsert fick publik
och jury ta del av dagens kreativa arbete.
Bakom workshopen stod bla Skap & Stim.
Nytt för i år var också jazzgenren som bla
representerades av Rigmor Gustafsson.

Jämställd festival
Att festivalen i år har en jämlik lineup är
något som har noterats av både publik och
media. Organisationen Jämställd Festival
lyfte fram Stockhom Folk Festival i år som
ett föredömligt exempel på hur det går
att boka jämställt. Hyllade organisationen

Ökad medial uppmärksamhet
I media har Stockholm Folk Festival till vår stora glädje - i år uppmärksammats
i större omfattning än tidigare. Vi ser detta
som ett uttryck för en nytt och ökande in-

valen. Vi hoppas på en lika lyckad folkfest
då, den andra helgen i augusti.”
”Nu känns det som om publiken på riktigt börjat hitta hit till denna musikaliska
oas som vi bygger upp här på Hesselby
Slott, säger Hilda. Av allt att döma så var
det många återkommande trogna festivalbesökare men också var det även många
nya som var här för första gången. Det var
otroligt roligt att se att vi lyckades boka
jämställt och att det uppmärksammades i
mycket hög grad av både nöjda besökare
och av media. Framtiden ser ljus ut .”
Thomas Ledin och Hilda Sandgren

7

F O C U S P Å F Ö R E TA G A N D E – F Ö R Ä N D R A D A R B E T S M A R K N A D

Outsourcing – endast stora företag eller även för små?
Begreppet outsourcing används
ofta i debatten och en del är
väldigt positiva medan andra kan
vara väldigt negativa. Jag ska här
försöka ge min syn på outsourcing
och försöka vara neutral i
värderingen av begreppet.
Då jag varit med om och drivit 20-talet
outsourcingar, i stora bolag som i små,
kan mina erfarenheter och tankar förhoppningsvis ge en bild av varför outsourcing görs.

För mig finns det tre
huvudsakliga saker
man vill uppnå med
outsourcing
Riskspridning
Förbättrat resursutnyttjande
Lägre styckkostnad
Riskspridning
Detta är framförallt viktigt om det man
outsourcar är väldigt kapital intensivt
eller teknikutvecklingen inom området
går väldigt snabbt. För att säkerställa att
man har rätt utrustning eller kompetens
vid rätt tillfälle, och inte blir fast i gammal
utrustning eller kompetens, är det bättre
att någon ”expert” på området finansierar
utrustning eller kompetensutveckling.
Ibland pratar man om att man ska fokusera på sin kärnaffär och låta andra fokusera på sin kärnaffär, så att rätt kompetens
jobbar med rätt sak.

Förbättrad resursutnyttjande
Att ha ledig kapacitet i sina lokaler,
produktionsutrustning eller personal kan
vara väldigt kostsamt för företag. Det är
inte heller vettigt att de resurser som finns
8

i företagen eller samhället inte utnyttjas
hela tiden. Genom att låta någon annan,
mot ersättning, utnyttja de resurser man
har, skapas underlag för en outsourcing
överenskommelse. Risken är givetvis att
man tappar i flexibiliteten att själv avgöra
när man vill utnyttja resursen och denna
risk måste man säkerställa att förändrade rutiner genomförs. Företaget som
kommer att lägga ut jobb på annan måste
koordinera sina leveransplaner. Om man
producerar åt andra måste man säkerställa
att man koordinerar sin produktionsplanering för alla parter.

Lägre styckkostnad
Att få lägre kostnad för varje producerad enhet är bland det mest effektiva
konkurrensmedlet. Efter innovation är
det enligt mig det nästa viktigaste sättet
att skaffa sig konkurrensfördelar. Genom
att göra flera likartade produkter eller
tjänster med specialiserad utrustning och
kompetens, kommer volymen att öka per
insatt resurs och därmed blir kostnad för
producerad produkt eller tjänst mindre.
Ofta kan även felkostnaden minska och
servicebehovet blir bättre vilket ytterligare
ökar marginalen.

Varför är outsourcing
kontroversiellt?
Outsourcing innebär ofta väldigt stora
förändringar inom organisationer och
förändringar kan ofta vara jobbiga att
genomföra. Om drivkraften är att minska
kostnader innebär kanske detta att man
flyttar verksamhet till företag eller länder
som har betydligt lägre löneläge.
Det är framförallt inom branscher
där arbetskostnaden är en stor del av en
produkts eller tjänsts värde som detta blir
aktuellt. Flytt av arbetsplats till en annan
ort eller land skapar ofta konflikter inom
företag för de anställda. Givetvis är det positivt för det företaget som får mera jobb.
Genom att outsourca ändrar man
förhållandet inom företaget också. Om
produktion flyttas försvinner den delen av
företaget och dess roll tas över av inköpsorganisationen. Om man outsourcar en
IT funktion ska anställda lära sig andra
rutiner för felanmälan. Denna typ av
förändringar är ofta jobbiga och beroende
på storleken av företaget och den funktion
som ska outsourcas behövs bra kommunikation inom företaget. Att arbetsplatser

läggs ned p.g.a. outsourcing är något som
varit vanligt i Sverige från 90-talet och
framöver och det har skapat konflikter när
det inneburit att jobb flyttats.

Hur kan småbolag ha nytta av
outsourcing?
Jag tror att det är framförallt småbolag med mindre än 25 anställda som har
de största fördelarna med att outsourcing har blivit möjligt. Idag finns det så
många företag som erbjuder olika typer
av tjänster som små bolag kan få service
av till ett bra pris. För att kunna ha bästa
möjliga IT-miljö, avancerad telefonväxel,

”

Idag finns det så
många företag som erbjuder olika typer av tjänster
som små bolag kan få
service av till ett bra pris.

EKONOMI

TELEFONVÄXEL

INKÖP

BEMANNING

kompetens inom ekonomi, marknadsföring, inköp eller bemanning kan man
idag köpa tjänsten från något specialiserat
bolag som utför detta. Man behöver då
inte själv anställa personal eller finansiera
inköp av dyr utrustning men ända kan
man få tillgång till avancerade produkter
och tjänster man behöver ha för att kunna
driva sitt företag.
I Sverige idag är det en självklarhet att
det finns bolag som hanterar delar av den
funktion man behöver ha i ett företag,
vilket gör att begreppet outsourcing inte
bli lika laddat som tidigare.

Vad kommer efter outsourcing?
Den senaste varianten på affärsmodellen är det man kallar delningsekonomin,
som enligt mig är en utvecklad variant av
outsourcing. Det är framför allt fokuserat
på att ha en kraftigt förbättrad resursutnyttjande. På 90-talet pratades det
om GRID inom IT- d.v.s. att man skulle
sammankoppla datorer och dess datakraft
på många olika ställen och som även
kunde ägas av andra och därigenom skulle
datorer som inte användas under t.ex.
natten i stället utnyttjas av någon del på
klotet där det var dag. Detta har utvecklat
resursutnyttjande av datakraft enormt

men tankesättet finns nu på flera områden. Och givetvis blir det konflikter. Uber
(samåkande i privatbil fast inte Taxi) och
Airbnb (hyra ut rum men är inte hotell) är
väl idag de mest kända av delningsekonomins företag. Men man kan jämföra Uber
med bilpooler vilka jobbar med samma
princip- bilen ska användas av de som
behöver den nu, inte den som äger den.

Fokus på att lösa problemet
Delningsekonomi kan utvecklas till
ett avancerat bytesekonomisystem och
förhoppningsvis kan man fokusera på
vilket problem man försöker lösa och inte

vilka begrepp som passar vilka. Med ett
bättre resursutnyttjande kan vi både skapa
större möjligheter för att inte överutnyttja
resurser, vi ökar det kollektiva tänkandet
och beroendet av varandra och kanske
det även skapar mer arbetstillfällen om vi
tänker rätt.

Delningsekonomi väcker nya frågor
Vad som dock kommer att behöva
ändras är frågor som rör ansvar, arbetsrätt, skatteregler, försäkringsfrågor och
säkert många fler. Outsourcingmodellen
var lätt att hantera vad gäller de flesta av
ovanstående frågor- delningsekonomi

blir något annat. Om jag bokar rum på
ett hotell, finns det regler för hur ansvar
fördelas, hur moms betalas, hur ersättning
som betalas ska beskattas, hur man kan
klaga, vem som står risker vid skada på
rum- men hur är det om man hyr ett rum
via Airbnb?
Det enda som är säkert är att framtiden
kommer att skapa nya affärsmodeller och
den som driver företag måste säkerställa
att hen förstår vad som finns och hur det
ska passa ens företag bäst.
Lars Jakobsson
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Marie Eriksson – ny hotelldirektör
på Hesselby slott
Det har hänt mycket med Hesselby
slott sedan Tomas Ledin och Stockholm Meeting Selections vd Torbjörn Blomqvist köpte slottet från
Stockholms stad.
Slottet har öppnat upp sina dörrar för allmänheten och tagit en ny
inriktning där de satsar på att skapa
en unik och spännande plats för
möten, events, fester och musikupplevelser.
Slottet har även satsat på personalen,
där ett av de senaste tillskotten är anläggningens General Manager Marie Eriksson som tillträdde tjänsten den 1 maj.
Marie efterträder Jeanette Teigland som
går vidare inom företaget och Marie tar
även över hennes styrelseuppdrag i VHV
företagsgrupp.
Marie började sin karriär som kallskänka för att sedan arbeta som kökschef
i 18 år på flera restauranger, hotell och
konferensanläggningar. Därefter arbetade
Marie som food and beverage manager
på konferensanläggningar i Sigtuna och
Bosön. Parallellt med en dubbel roll som
operativt ansvarig för såväl restaurangsom hotelldelen passade hon på att plugga
matematik och Business management på
IHM.

”

De gav mig en dags
betänketid. Jag skulle
svara på måndagen och
börja jobba på fredagen.
Och det var klart att jag
tackade ja.

Ryktet om Maries många förmågor
nådde koncernledningen på Stockholm
Meeting Selections och när tjänsten på
Hesselby Slott behövde fyllas var det därför Marie de vände sig till.
”De gav mig en dags betänketid. Jag
skulle svara på måndagen och börja jobba
på fredagen. Och det var klart att jag
tackade ja.” Berättar Marie.
10

Hesselby slott. Foto: Hesselby slotts arkiv.

Nu ansvarar Marie för budget, bokslut och
prognoser men det som hon ser som sin
viktigaste uppgift är att få personalen att
trivas och växa och gå mot ett gemensamt
mål.

Vad är på gång på slottet?
”Vi kommer att fortsätta det som
Jeanette påbörjade och utveckla Hesselby
slott till ett musikslott. I närtid arbetar
vi med att sprida informationen om att
slottet är öppet för allmänheten. Från
och med den 1 maj 2015, går det att boka
hotellrum på slottet sju dagar i veckan,
enklast gör man det på vår hemsida www.
hesselbyslott.se. Vi har även börjat köra
after work, fredagen den 2 oktober kl.
17.00 är det premiärkväll och då är alla
välkomna!”
Marie berättar även att hon ser fram
emot samarbetet med företagsgruppen
och företagen i Vinsta, Hässelby och Vällingby. Den 15 oktober är det dags för höstens första nätverkslunch för VHV, vilken
kommer att hållas på Hesselby slott.

Som medlem i VHV får du tillgång till:
Marie Eriksson. Foto: Hesselby slotts arkiv.

Alexander Engström

•
•
•
•

Företagsgruppens hörsal utan kostnad
Möjlighet att ställa ut gratis på vår företagsmarknad
Tillgång till; nätverksluncher där du kan knyta viktiga kontakter
Vår hemsida, www.vhvforetagsgrupp.se, där du finns med i vårt
medlemsregister med länk till egen hemsida

Plus mycket mer!
Orangeriet. Foto: Hesselby slotts arkiv.

www.vhvforetagsgrupp.se
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Kinesiska Företagarförbundet i Sverige
flyttar till Vinsta!

Rent och snyggt i området
– gör felanmälan direkt
Ett av företagsgruppens uppdrag
är att förbättra den allmänna
städningen i området via samverkan
med olika myndigheter och företag.
Genom att vara medlem i VHV företagsgrupp stödjer du vårt arbeta att hålla
rent och snyggt i Vinsta. Under 2015 har
vi gjort över 112 felanmälningar på skräp,
klotter, skrotbilar och andra åtgärder som
behövdes fixas!
Under augusti månad har företagsgruppen arbetat extra med områdets klotterproblem. Då vanliga felanmälningar när
det gäller klotter har tagit för lång tid,
har vi varit i direkt kontakt med stadens

”

Under 2015
har vi gjort över 112
felanmälningar på skräp,
klotter, skrotbilar och
andra åtgärder som
behövdes fixas!

klotter avdelning. Där fick vi kontakt med
företaget klotterkonsulten som var väldigt
behjälplig med att köra extra rundor för
att få bort det värsta på de allmänna plat-

ser och företagsgruppens
vägskyltar in i området.
Vi kommer att arbeta vidare med att hitta
bra lösningar för våra fastighetsägare så vi
får bort klottret så fort som möjligt!
Vi vill även uppmana alla att använda
Stockholms stads app Tyck till. Med appen
Tyck till kan du tycka till om Stockholms
trafik- och utemiljö direkt i mobilen.
Exempelvis kan du göra en felanmälan när
du vill, var du vill. Gå in på Stockholms
stads hemsida http://www.stockholm.se/
för att se hur ni kan ladda ned appen.
Alexander Engstöm

Kinesiska Företagarförbundet inviger sina nya lokaler i Vinsta. Foto: Frank Yuan

Den 14 augusti invigde kinesiska
Företagarförbundet i Sverige sina
nya lokaler på Siktgatan 7 i Vinsta.
Det var en storslagen invigning
som gästades av en delegation
från Kina, diplomat från kinesiska
ambassaden, Stadsdelsdirektören i
Hässelby- Vällingby- Ulla Thorslund,
VHV Företagsgrupp under ledning
av Lars-Åke Davidsson, lokala politiker från stadsdelen samt kinesiska
företagare.
Det är Johan Wang, som ligger bakom
förbundets flytt till Vinsta. Han är både
viceordförande för Kinesiska Företagarförbundet och fastighetsägare till deras
nya lokaler. Han har en lång erfarenhet av
företagande från både Kina och Sverige.
Johan kom till Sverige från Kina på
70 talet för att studera. Han återvände
sedan till Kina 2003 för att investera och
utveckla fastigheter, detta visade sig vara
ett bra beslut då han lyckats utveckla
och bygga flera områden i Kina. Nu är
Johan tillbaka i Sverige för att investera
i fastigheter, företag och utveckla
företagandet mellan Kina och Sverige.
Kinesiska företagarförbundet grundades
2009 med syfte att förbättra kapaciteten
och ekonomisk effektivitet för Kinesiska
12

företag som vill etablera sig i Sverige och
svenska företag som vill etablera sig i
Kina. Förbundets intention är att bistå
med kunskap om de olika ländernas lagar,

”

Förbundets
intention är att bistå
med kunskap om de olika
ländernas lagar, kulturella
skillnader och statistik.

som är känd i hela Sverige. ”när förbifarten kommer, komma detta bli ett A
läge”. Johans mål är samla alla kinesiska
föreningar i ett samma hus för att skapa
ett stort kunskapskluster. Detta menar
han, kommer att skapa effektivitet och
synergieffekter som kan påverka hela
stadsdelen positivt. Företagarförbundet
vill aktivt delta i utvecklingen av Vinsta
Företagsområde och bidra till områdets
förbättring och utveckling. Företagsgruppen ser fram emot att samarbeta för att
utveckla området tillsammans med Kinesiska Företagarförbundet.

Nedklottrade bänkar inbjuder inte att vila på. Foto: Alexander Engström

Alexander Engstöm

kulturella skillnader och statistik för att
underlätta etablering.

Vill stödja kinesiska investerare
Kinesiska Företagarförbundet kommer
att jobba aktivt med seminarier och kurser
för kinesiska och svenska företag samt
stödja kinesiska investerare i deras intresse
för Sverige och Stockholm. Förbundet
vänder sig även till mindre företag som
vill veta mer om hur de ska gå till väga när
det gäller etablering.
Johan har stor tro på Vinsta som förtagsområde, han menar på att om några
år kommer Vinsta vara en företagshubb

Johan Wang och Ulla Thorslund. Foto: Frank Yuan

Klotterkonsulten griper in. Foto: A Engström

Efter saneringen blir de som nya. Foto: Alexander Engström
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Anmäl dig till årets Företagsmarknad den 25 november!

Nya medlemmar

Företagsmässan 2014. Foto: Alexander Engström

Snart är det dags för årets företagsmarknad! Företagsgruppen anordnar företagsmarknaden för tredje
året i rad tillsammans med Västerorts Yoga & Rehab Center.
2013 började VHV företagsgrupp
och företaget Sequitur anordna en
företagsmarknad för boende och
företagare i Vinsta-Hässelby- Vällingby. Eftersom marknaden blev en
sådan succé har det blivit en årlig
tradition där vi ambulerar lokal
varje år.

Boka 25 november

Förra årets marknad, på Hesselby slott
kom det över 200 besökare och över
40 utställare. Vi har som mål att årets
marknad kommer bli ännu bättre och
nå en ännu bredare målgrupp! Syftet
med marknaden är att skapa en arena
för företag där de kan göra affärer eller
nätverka med varandra. Vi ville även
skapa en mötesplats för boende och
besökare, så de har möjlighet att träffa
företagare och representanter från
Hässelby – Vällingby eller köpa en fin
present/julklapp!

När: onsdag den 25 november.
Var: Västerorts Yoga & Rehab Center,
Siktgatan 1, Vinsta.
Tid: 10.00 – 18.00, dörrarna öppnar.
kl.14.00 för besökare.
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Så passa på att boka in den 25 november i
er kalender och att anmäla ert företag redan nu om ni vill vara med som utställare.
Mer information om tider, seminarier och
invigningstalare kommer inom kort.

Vill du delta
Medverkan är kostnadsfri för medlemmar
i VHV företagsgrupp.
För icke medlemmar är kostnaden 1500 kr
Fri entré för besökare.

Utställare ansvarar för vepa, skärm, och
övrigt reklammaterial. Glögg, pepparkakor, godis, kaffe, mat och kakor kommer
att finnas och gå att köpa.
Skriv inlägg på din hemsida, annonsera
eller använd facebook. Det kommer en
PDF-fil med inbjudan för besökare. Den
är bara att vidarebefordra, skriva ut eller
hur man nu väljer att distribuera.

Alexander Engström

Iris Hadar

Engebjär Elektriska AB i Järfälla har
ett brett utbud av tjänster och arbetar
med det mesta inom el. De erbjuder till
exempel planering och projektering,
installation av armaturer, vägguttag,
strömbrytare mm. (LED-belysning och
lågenergilampor.)
Företaget har tre anställda och drivs
av Niklas Engebjär. Med deras gedigna
kunskaper kan Engebjär Elektriska AB
komma med idéer och ge förslag på
estetiskt tilltalande anordningar, infällda
såväl som utanpåliggande. I samband med
de tjänster de utför kan de även tillhandahålla diverse elprodukter, som till exempel
kablar, förläggningsmaterial, vägguttag, strömbrytare, armaturer med mera.
Engebjär Elektriska AB:s första prioritet är
alltid elsäkerhet och ha ett nära samarbete
med kunden. På så sätt kan de utforma
lösningar som är helt anpassade efter
kundens önskemål, samtidigt som de är
både effektiva och säkra. Deras kundkrets
består av både privatpersoner och företag
i hela Uppland. Engebjär Elektriska AB är
ett miljömedvetet företag med fokus på
energismarta lösningar. För mer information besök www.engebjarel.se eller
kontakta företag på info@engebjarel.se

Iris Hadar hjälper deltagare från
Arbetsförmedlingen att hitta nya jobb
eller studier. De erbjuder dig som
studerar hos dem, kurser i klassrum med
erfarna lärare som hjälper dig att nå dina
studiemål. Som bas i deras undervisning
använder de lär plattform ITs Learning,
iPads med appar och e-böcker, datorer
och sociala medier. Iris Hadar samarbetar
med kommunen och stadsdelsnämnden
Hässelby/Vällingby kring bl a studiebesök
på Bilbiorian, Medborgarservice samt
familjecoacherna.
Hos Iris Hadar gör du nya, spännande
bekantskaper, samtidigt som du kan studera och utvecklas som individ, med hjälp
av deras duktiga och erfarna lärare/rådgivare. Lokalerna ligger på ca fem minuters
avstånd till fots från Johannelunds tunnelbanestation, och har både fika/matrum
och avkopplingsplatser.
För mer information besök www.iris.se
eller mejla vuxstockholm@iris.se
Alexander Engström

Vill du bli
medlem?

Skandinavisk El & Automation Kontroll AB
●

●

●

Ring Alexander
08-739 24 80
Eller maila
info@vinsta.com

Alexander Engström, VHV företagsgrupp.
info@vinsta.com 08-739 24 80.

●

Elektriska installationer för
fastigheter och industri
Inbrott och brandlarm
Automationslösningar
Intelligent styrning för fastigheter
Klimatkontroll
Kontakta oss för mer information
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Bli medlem i
VHV Företagsgrupp
08-739 24 80 • info@vinsta.com

●

Anmäl er till VHV företagsgrupp

Bord finns. Meddela om ni behöver
eluttag. Ta gärna med en extra skarvsladd.

Engebjär Elektriska AB

Bjud in till marknaden

Tid och plats

Praktisk info

VHV Företagsgrupp

Omslagsfoton: Frank Yuan

08-38 83 22
www.seakab.se
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Ny hemsida!
Nu är VHVs nya hemsida klar! Som medlem finns ni med i
vårt medlemsregister med länk till egen hemsida, där
medlemmars produkter/tjänster är sökbara.
VHVs hemsida ingår i FGS hemsidelösning vilket innebär
att ditt företag är sökbart bland alla företag som ingår i FGS.
Som medlem har du också möjlighet att få dina nyheter och
medlemserbjudanden publicerade på vår hemsida.

www.vhvforetagsgrupp.se

