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Ofta är det i motgång
som möjligheter skapas

H

östen är här, snart är det advent och
juletid. Jag vill börja med att slå ett
slag för årets företagsmarknad som
hålls på Hesselby slott den 28 november
och vi gör därmed tradition av förra årets
succé! Evenemanget är ett tillfälle för
företag i området att träffas och presentera
sig för boende i Hässelby och Vällingby.
Företagsmarknaden är samtidigt en
marknad där man kan hitta något gott
till adventsfikat eller köpa en och annan
julklapp. Vi kommer även att kora årets
företagare här i stadsdelen.

V

alet som har varit, innebar regeringsskifte och en ny stadshusledning. Personligen tror jag att man
tänker fel när man vill ta bort den sänkta
arbetsgivaravgiften. Som arbetsgivare har
jag anställt unga människor med utbildning men som saknar arbetslivserfarenhet. Jag anser att företag borde kompenseras för den bristande erfarenheten

”

I framtiden kommer
individer med erfarenhet att gå före, medan
nyutbildade personer utan
arbetslivserfarenhet får
det svårt att komma in på
arbetsmarknaden.

med sänkt arbetsgivaravgift. I framtiden
kommer individer med erfarenhet att gå
före, medan nyutbildade personer utan arbetslivserfarenhet får det svårt att komma
in på arbetsmarknaden.

N

är det gäller Förbifarten är beskedet
om fördröjd byggstart ett hårt slag
mot vår stadsdel. Vi får hoppas att
näringslivsfrågor kommer med på agendan de närmaste fyra åren, då det är nä-
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Marie Engström
Ordförande,
Vinsta Företagsgrupp

ringslivet som skapar jobben. Under året
har vi börjat med att förnya denna tidning
och ökat upplagan så att tidningen skall
nå ut till hela vårt närområde. Nästa år
är planen att vi både utökar antalet sidor
och byter namn på tidningen. Visionen
är att skapa en näringslivstidning för hela
Västerort. Vi har också utökat redaktionen
med en person som är väl informerad i
frågor som rör Hässelby - Vällingby för att
på så sätt säkerställa bredden av tidningens innehåll.

Ä

ven föreningen står i förändring och
ett namnbyte diskuteras. Ett förslag
som blev förordat på höstmötet var
Vinsta-Hässelby-Vällingby Företagsgrupp,
VHV. Beslut kommer att tas på nästa
stämma i början av nästa år. Anledningen
till namnbytet är att föreningen har utökat
upptagningsområdet och verkar i hela
stadsdelen. Alexander Engström och Petra
Kratz är två nya personer som arbetar för
föreningen. Alexander blir ny samordnare och Petra tar över ekonomin. Som
ordförande är jag mycket nöjd med dessa
nyrekryteringar då de börjar komma in i
rutinerna och arbetssättet vilket är viktigt
för att föreningen skall fungera.

T

ill sist måste jag få reflektera en
smula. Vi skriver om Lumon i detta
nummer. Jag är så imponerad över
tankesättet som företaget arbetar utifrån.
De överlevde både branschöverhettning
och lågkonjunktur. Lumon lät dessa förutsättningar ligga till grund för att få fram
en ny innovation som nu genererar företagets framgång över hela Europa. Det gillar
jag, ofta är det i motgång som möjligheter
skapas. Jag önskar alla en Glad advent,
God jul ett Gott nytt år och Välkomna till
årets företagsmarknad.

V I F R Å G A R F Ö R E TA G A R E I V Ä S T E R O R T

Varför har ni valt att etablera ert företag
i Vinsta ?

Stephan Good. Cox&Co
Efter 30 år på Skånegatan tyckte vi att
det började bli bekymmersamt med parkering. Förr krävdes det att en reklambyrå
låg inne i Stockholm för att vara nära alla
kunder. Idag träffas man inte lika mycket,
det mesta sker övernätet.
Jag tror att området kommer bli en
central punkt, man kommer att komma
vart som helst väldigt snabbt när Förbifart
Stockholm blir av. Förorterna kommer att
vinna på det, speciellt företagen i Vällingby/Hässelby.

Saso Tircevski, Nikolai Pregnan.
Ribatex
Vi startade med e-handel och letade
efter en lokal med billig hyra. Sen har det
utvecklats till att vi har öppnat en butik
här också. Eftersom det inte fanns en fiske
och friluftsbutik i trakterna passade det
bra. Det finns även ett logistik centrum,
företagscentrum för posten här i närheten
vilket är en ren bonus. Det känns som att
området växer, det poppar upp nya företag
hela tiden. Vi har en framtidstro på det
här området.

Kicki Lundgren. Univentor
Egentligen beror det nog på att vi själva
bor i Hässelby. Tidigare var företaget placerat i Solna, där vi använde ett punkthus
på nedre botten i ett bostadsområde,
vilket inte var speciellt ändamålsenligt
med transporter och när vi fick leveranser.
Då sökte vi oss till ett företagsområde och
kom hit.
Vi tycker att det är väldigt bra att vara
i ett område som har massor med företag
runt omkring, istället för att man är isolerad i ett bostadsområde.

Vi finns i Vinsta –

och har plats för Dig!

Ekenman Fastighet AB hyr ut
lokaler i Vinsta. Här finns lokaler för
kontor, industri och hantverk.

Ann-Christin Paul. PP Polymer AB
Vi ville ha en industrilokal som var nära
vår bostad, med bra hyra. Tunnelbanan
ligger väldigt bra till om gäster ska ta
sig hit från stan. Det finns även gott om
parkeringar, grönområden och nära till
Hesselby slott.

Johanna, Linda Eriksson.
Salong La Femme
Vi tycker att det är ett bra område som ligger nära centrum. Det finns väldigt många
företag runt omkring och goda möjligheter att växa som företag. Det finns gott om
parkeringsplatser och bra hyra.

Bygger och förvaltar.
Hyr ut hotelllägenheter.
Krossgatan 38, 3 tr
162 50 Vällingby
www.ekenman.se
Tel 08-563 064 00, 08-563 064 60
Fax 08-563 064 30, 08-563 064 90
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NYF I K E N PÅ

Svårigheter skapade möjligheter
Jag har sett hur antalet företagsbilar och möbelleveranser ständigt ökar på parkeringen utanför
Sorterargatan 23. Det tyder på ett
företag som växer. Det är en av
anledningarna till att jag ville träffa
Julius Silfvenius, försäljningschef på
Lumon.
I början av oktober hade de konferens på
Hesselby slott. När vi kommer till slottet
möts vi av en glad Julius. Den inledande
frågan och temat för första dagen var ”vart
är vi på väg?” Vi lyssnar på Sverigechefen,
Peter Erikssons stolta presentation om hur
företaget har vuxit de senaste åren. Omsättningen har ökat stadigt med närmare
50 % vilket bidragit till att man under
2013 och 2014 rekryterat både säljare,
lagerpersonal och montörer. Lumon har
en medveten strategi för hur man skall ta
hand om de nyanställda, det handlar inte
bara om utbildning utan mycket mer.

Lumon inglasningar, höll konferens på Hesselby slott.

Hur startade Lumon?
Företaget startade i Norra Karelen 1978.
Affärsverksamheten började trevande för
Lumon. Intäkterna ville inte riktigt räcka
till för att täcka kostnaderna. Företaget
flyttade 1981 till Kymenlaakso. De blev
snart områdets mest betydande renoverare av fönster för småhus och flervåningshus. Överhettningen inom byggområdet
och den påföljande lågkonjunkturen gav
företaget en ny möjlighet. Man skapade en
helt ny produkt.
Lumons terrassinglasningar blev ett begrepp som gav byggnadernas terrasser “ett
nytt liv”, som det hette i deras reklamslogan. Idag har företaget över 787 anställda
runt om i välden varav ett 40-tal i Vinsta.
På Lumon tror man på innovation,

”

Jag gillar att sprida
optimism och glädje på
jobbet.

teknik och samarbete. De strävar efter
att deras inglasningar ska vara ett vanligt
förekommande inslag i stadsbilden i
framtiden. Deras produkt bygger på att
man enkelt kan variera mellan öppen och
stängd miljö på altaner och balkonger.

4

Peter Eriksson, Sverigeschef på Lumon.

Anställda från Finland, Spanien och Norge.

I Sverige finns företaget i de flesta större
städer men fabriken för den Svenska
marknaden ligger fortfarande i Finland.
Under Lumons 35-åriga historia har man
vunnit 1.000.000 nöjda kunder i över 20
länder.

då det byggs i hela Stockholm och då har
det varit viktigt för oss att vi kan fokusera
på att växa, vilket varit möjligt här.

En fördel att ha hela organistaionen
samlad på samma plats.
Vinsta är ett bra område för oss. Vi
kan ha hela vår organisation på samma
plats och vi har också kunnat expandera
utan att flytta verksamheten eller splittra
företagets olika inriktningar. Det är en
otrolig fördel då det är mycket lättare att
hela företaget blir ett team där alla gör
sina insatser för att nå målen.
Det spelar inte så stor roll var vi ligger

Vad gör att du tycker att det är kul
att gå till jobbet?
Vi växer och vi har lyckats attrahera
många bra medarbetare. Vi har kul tillsammans även om det går fort nu. Jag
ibland har lite för många järn i elden,
men vi är ett bra team. Jag gillar att sprida
optimism och glädje på jobbet och hoppas
att jag lyckas med det. Jag tror att humor
tillsammans med målinriktning är bra
faktorer för ett gott resultat.
Vi önskar företaget fortsatt framgång
och är glada att de finns här i närområdet.

Marie Engström

N Y T I L LT R Ä D D A I V I N S TA F Ö R E TA G S G R U P P

Alexander Engström tar över som
samordnare på kansliet
Nu har Alexander börjat som samordnare på kansliet i Vinsta Företagsgrupp. Jag träffade honom för
att få reda på lite mera…
Alexander kommer från Stockholm men
har under närmare 10 år varit bosatt i
USA. Då satsade Alexander på en karriär
som basketproffs. Tråkigt nog blev han
inte tillräckligt lång och valde istället att
börja som samordnare på Vinsta Företagsgrupp.
Han är utbildad civilekonom och brinner för marknadsföring och tycker om att
hitta olika typer av marknadsföringskanaler.

”

Vinsta är ett område
som redan idag har många
fördelar men Vinsta är
också ett område som har
möjlighet att blomstra.

Mest spännande tycker Alexander att
det ska bli att samverka i området, att företagen ska börja göra affärer med varandra
och öka det gemensamma engagemanget

för området.
Byggandet av
Förbifarten
kommer att rita
om Stockholmskartan.
Alexander säger
att företag inte
längre kommer
vara beroende
av att sitta i
centrala Stockholm. Vinsta kommer att få
nya förutsättningar att attrahera företagare. ”Med nya kommunikationer och
ny teknik så kommer företagare att få en
större frihet kring vart de ska etablera
sig, då kommer Vinsta att vara en stark
konkurrent”.
Det kommer att bli spännande att få
möjlighet att påverka ett område på längre
sikt, Vinsta ska bli ett trevligt område att
vistas i. Det är viktigt att det är rent och
snyggt, man måste kunna vara stolt över
vårt område, säger Alexander.
Personligen så ska det bli spännande att
samarbeta med olika större aktörer så som
Stadsdelsförvaltningen, Stockholm stad
och SBR m.fl., för att göra detta möjligt.

Ny Facebooksida
Jag hoppas verkligen att alla har sett
att Vinsta företagsgrupp numera även

KO R T O M :

ALEXANDER
ENGSTRÖM
FÖDD: 1984
FAMILJ: Sambo, Joanna
FRITID: Tränar, umgås med vänner
och sambo
Husdjur: Nej

finns på Facebook och att alla går in och
”gillar” sidan, då kommer man snabbt och
enkelt kunna del av den senaste informationen. Jag tror även att detta kommer att
underlätta för medlemmar att ta till sig
information eller påbörja en dialog med
föreningen.
Alexander berättar också att han ser
fram emot den nya hemsidan som ska
lanseras i början på nästa år och att det
ska bli väldigt roligt med företagsmarknaden som är den 28 nov på Hesselby slott.
Han uppmanar alla att ringa honom för
information för att delta som utställare
men också att vi ska slå antalet besökare
från förra året.

Alexandra Lindgren

Petra Kratz tillträder som ny ekonomiansvarig
Petra Kratz efterträder Bernt
Linberg som ny
ekonomiansvarig för Vinsta
Företagsgrupp. Petra
är delägare i
Sari & Petras
Redovisning
AB. Hon har flera års erfarenhet som redovisningskonsult och startade företaget
tillsammans med Sari Zanaili i början
2013.
– Jag ringde föreningen för att vi var

intresserade av att bli medlemmar, då
fick vi reda på att företagsgruppen sökte
en ny ekonomifunktion. Vi blev väldigt
intresserade av att vara med och erbjuda
våra tjänster eftersom vi är verksamma
i området och vill gärna vara med och
engagera oss. Vi ser att det finns en
väldigt stor potential här och många fördelar med en företagsgrupp som arbetar
utifrån företagens intressen.
Petra beskriver sig själv som siffernörd.
– Jag kan grotta ned mig i flera timmar
med siffror, det bästa jag vet är att göra
ekonomiska planeringar.

KO R T O M :

PETRA KRATZ
FÖDD: 1975
FAMILJ: Gift och har två barn
FRITID: Snickra på huset och umgås
med barnen
Husdjur: Nej

Alexander Engström
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M Å B R A PÅ J O B B E T

Investera i kroppen och satsa på
en ergonomisk arbetsplats

Lottie visar Martin Franzén hur han ska sitta.

Lottie Lundin visar Alexandra Lindgren vilket avstånd hon ska ha till skärmen.

Belysningen är viktig.

Spelar det egentlig någon roll hur
datorn är placerad och vilken höjd
skrivbordet har? Om du frågar kroppen så är svaret ja!

stående arbete.
Därefter visar Lottie deltagarna tangentbordets och styrdonens placering, hur
bildskärmen ska placeras och i vilken höjd
den ska vara.
Genomgången avslutas med belysning
och synergonomi och diskussion kring
eventuellt behov av arbetsplatsglasögon.
Till sist poängteras betydelsen av variation,
pauser och rörelser under arbetsdagen.

När Lottie Lundin från FysioBalans LL gör
arbetsplatsbesök gör hon en ergonomisk
genomgång och ger utbildning i hur man
ska tänka ergonomiskt på sin arbetsplats.
Lottie Lundin driver företaget FysioBalans LL. Hon är utbildad ergonom/leg
sjukgymnast, hälsovägledare och instruktör i Medicinsk Yoga-MediYoga. Lottie
har lång erfarenhet av arbetsmiljö- och
hälsoarbete inom Företagshälsovård från
många olika branscher.

Arbetsplatsbesök med engagemang
Det syns tydligt att Lottie Lundin brinner för det hon gör! Jag fick följa med
6

henne på ett företagsbesök. Med stort
engagemang förklarar hon för de anställda
hur de ska tänka för att förebygga skador
och må bättre på såväl arbetsplatsen som
hemma.
Lottie menar att en stor del av hennes
arbete består av kunskapsöverföring.
– Det viktigaste är att kunden förstår
varför de, till exempel, ska justera arbetsstolen eller ha skrivbordet i en viss höjd.
Om jag enbart skulle ställa in allting utan
att få dem att förstå sambandet kring hur
det påverkar deras kropp, kommer det att
glömmas bort fort, förklarar Lottie.
Vid just det här arbetsplatsbesöket låg
fokus på dataergonomi. Lottie inleder
med att gå igenom olika inställningar på
arbetsstolen för att underlätta för ryggen
och skapa ett bekvämt avlastat sittande.
Sedan justeras bordshöjder för sittande och

Individuella råd
Efter ett givande arbetsplatsbesök fick
deltagarna personlig dokumentation
på plats. Vid behov och önskemål får
arbetsgivaren en skriftlig rapport med
åtgärdsförslag och förslag på eventuella
produkter.

Alexander Engström

MARKN
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S F Ö R D I T T en
FÖ
R vattenomläggning
E TA G
stor
i Kungens
Senaste
nytt
om

Förbifarten

Kurva. Då kommer även två broar
vid E4 Häggvik att breddas som en
anpassning till Förbifart Stockholm.
Äntligen övergår många års planering i konkret byggande!

kommer vi att påbörja upphandlingarna av entreprenaderna. Jag räknar
med att prekvalificeringen kan starta
tidigtast 2014 och att de entreprenörer som kvalificerat sig kommer att
ha förfrågningsunderlagen hos sig
strax före och efter sommaren.

Välkommen till årets Företagsmarknad på Hesselby slott!
Säkerhet framför allt!

Vi upprepar succén från förra årets
företagsmarknad! Tillsammans med
Hesselby
slott Johan
och Stockholms
stad
Projektchef
Brantmark:
anordnar Vinsta Företagsgrupp en
företagsmarknad på Hesselby slott
den 28 november.

Intensiv uppladdning
i det fördolda

Vi hade hoppats att arbetsplanen

Du är varmt välkommen att besöka
skulle kunna fastställas redan före
eller ställa ut på årets företagsmarknad.
sommaren.för
Det
visade sig
dock att
Målgruppen
marknaden
är företag
våravill
svar
ett antal
frågor med
skulle
som
görapå
affärer
eller nätverka
kommuniceras
till ett
antal intressenvarandra.
För boende
i närområdet
finns
det
att träffaarbetet
företagarna
ochAlla
ter,möjlighet
vilket fördröjt
något.
hitta
present.
svar en
ärjulklapp
nu på eller
plats,
så min bedömPrisutdelning
till
Årets
företagare.
ning är att arbetsplanen kommer att
Seminarier: Allt från retorik till arbetsförfastställas under hösten.
medlingen som informerar om deras roll.
Det invigningstalare.
är hett efterlängtat, kan jag
Hemlig
lova. Orangeriet
Så snart arbetsplanen
Plats:
Hesselbyslott. fastställts
Tid:
18:00. sätta fart på förberekan 14:00
vi på–allvar
Anmälan
sker på info@vinsta.com
eller
delsearbetena
i fält för Förbifart
ring
08-739
24
80.
Stockholm. Men den uppmärksamMedverkan är kostnadsfri för medlemmar
me har redan kunnat se att det händer
i Vinsta företagsgrupp. Fri entré.
en hel del ute i markerna; alltifrån
www.facebook.com/foretagsmarknad

omlagda ridstigar på
LovönEngström
till elAlexander
och vattendragningar och ledningsomläggningar i Akalla och Häggvik.
Och under hösten sätter vi igång med

I mitten på maj hade projektet en första övning som syftar till att forma
vår säkerhetskultur. Detta arbete är
prioriterat och intensifieras nu i projekteringen och planeringen av Förbifart Stockholm. Det är nu vi ska
säkerställa att den färdiga anläggningen kan byggas, brukas och underhållas på ett säkert sätt. Varken
personal eller trafikanter ska behöva
riskera hälsa eller liv!
Det här är svåra frågor. Projektets
och branschens engagemang är avgörande för att vi ska lyckas skapa en
säker miljö. Det är ett engagemang vi
känner starkt för och på alla sätt
kommer att stötta!

En renodling av beställarrollen

En spännande projektdag ägde rum i
augusti, då ett knappt hundratal personer ur vår beställarorganisation
möttes. Den viktigaste frågan var hur
vi bäst renodlar vår beställarroll och
utvecklar vårt interna och externa
samarbete. Hur vi ställer tydliga krav
på våra entreprenörer, samtidigt som
vi undviker tidsödande och kostsam
detaljkontroll. Trafikverket ska vara
tydliga kring vad som ska levereras,
men behöver inte alltid styra hur. Entreprenörernas egenkontroll sätts i
fokus, så att Trafikverket kan minska
antalet egna granskningar. Det handlar om att kombinera tydliga rutiner
med förtroende för våra leverantöFörberedelser för upphandlingen rer.
Ambitionen är att skapa en föreav entreprenader
bild
för ett effektivare och mer proHög kvalitet på upphandlingar av de
stora entreprenadarbetena är nyckeln fessionellt samarbete, där entrepretill framgång för bygget av Förbifart nörerna dessutom ges större utrymStockholm. Det omfattande arbetet me att bidra med bra lösningar. Det
med att få fram relevanta och bra för- är inte utan att vi som jobbar med
frågningsunderlag har flutit bra. Vi Förbifart Stockholm känner en viss
har redan förfrågningsunderlaget för nybyggaranda!
Kungens
Kurva
påOrangeriet
vårt bord
för slott.
Johan Brantmark
Årets
marknad
sker på
Hesselby
granskning, vilket känns väldigt
spännande.
Så snart arbetsplanen fastställts

Välkommen till Förbifart Stockholm!

Vill du bli
medlem?

Alla medlemmar från Vinsta och Lunda Företagsgrupp inbjuds till höstmöte. Ett informationsmöte
med Trafikverket om Förbifart Stockholm i företagsområdena Lunda och Vinsta. Vi bjuder in till
samtal och frågor.
Välkommen torsd. den 14 nov. kl. 15.00–16.30
Vi ses Ring
fyra trappor
upp i hörsalen
Alexander
08-739på
24Krossgatan
80
18. Vi bjuder på kaffe.

Eller maila www.vinsta.com

Anmäl dig på info@vinsta.com eller 08-739 24 80
så snart som möjligt så vi vet hur många som kommer. Välkomna!
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V I N S TA I F O K U S

Även Bellman valde Hässelby

Vinsta idag – långt från 1500-talets Vinsta gård där Svante Struesson hade sitt lantgodts.

Vinsta, Vällingby och Hässelbys
största företagsområde har gått
ifrån att vara en 1500-talsgård till
att bli ett företagsområde.
Platsen har varit bebodd sedan bronsåldern. Närheten till Mälaren skapade
goda affärsmöjligheter för vikingarna. På
1500-talet tillhörde Vinsta gård Svante
Sturessons lantgodts.
Drygt 100 år senare, 1640 lät Karl
Bonde uppföra Hesselby slott. Carl Michael Bellman, dåtidens kända diktare och
sångare kom gärna på besök på slottet.
1931 köpte Stockholms stad slottet,
främst för att komma åt de omfattande
markområdena. På ägorna närmast Vällingby planlade man ett industriområde,
Johannelund, för att ge invånarna i omgivande stadsdelar möjlighet till arbete nära
sina hem. ABC-staden föddes – Arbete,

Bostäder, Centrum. Gatu- och kvartersnamnen i området räknas till kategorin
”krossen” efter gatukontorets stenkross
som fanns i trakten mellan 1950 och 1970.
Kända företag som verkat i området är
Liber, Standardradio och Konsumentverket. Det är förklaringen till att husen är
byggda för stora företag. Idag efterfrågas
mindre lokaler, vilket gör att flera företag
numera delar på ytan.
Vid 90-talets början ökade utflyttningen från området men trenden vände i
slutet av 1990-talet.

Prisvärda lokaler
Idag består Vinsta av många små
företag. Hyrorna är humana vilket medför
att många börjar sin verksamhet där och
sedan är det inte ovanligt att man flyttar
till något annat område.
På senare år har antalet outhyrda lokaler

Vill du vara med
på företagsmarknaden?
Ring Alexander 08-739 24 80
Eller maila www.vinsta.com
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sjunkit och antalet företag ökat. En förklaring kan vara att området är i en positiv
förändring. Förbifarten kommer att placera Vinsta i en knutpunkt för hela riket
och binda ihop de södra delarna närmare
de västra och norra orterna i Stockholm.

Samarbete stärker inför framtiden
Företagsgruppen arbetar nu med frågor
som belysning, skyltning och mycket annat för att lyfta området. Vinsta är ett bra
ställe att verka på. Vad framtiden för med
sig vet vi inte, men vi vet, att Hässelby och
Vällingby utvecklas. Området har en allt
större roll att spela med våra grannar och
de som bor i Hässelby och Vällingby.
Det finns många fördelar med att ha sitt
företag här så om du funderar på att ha en
lokal för ditt företag, kontakta föreningen.
Styrelsen

Kom och besök oss på
företagsmarknaden på
Hässelby slott
08-445 40 30

POLITIK

Ny majoritet i Stockholm – vad innebär det?
Sverige har en ny regering med S
och MP. En minoritetsregering som
behöver stöd i varje fråga av minst
ytterligare ett parti för att inte fällas.
Budgeten får visa hur det ska gå till.
Regeringsförklaringen ger en bild av vad
man vill åstadkomma. Den känns inriktad
mot storföretagen och en vilja att blåsa liv
i dem, i motsats till de mindre företagen.

Tre svåra frågor för småföretagen.
Skatterabatten för ungdomar ska tas
bort. Då fördubblas arbetsgivaravgiften för
ungdomarna. Det klarar inte småföretagen
av och det kommer troligen att resultera i
att ungdomar sägs upp.
Rut-avdraget för läxläsning ska tas bort.
Det har vuxit upp en ny bransch för detta.
De företagen kommer att ha små möjlig-

heter att överleva.Vinster i välfärden skall
reduceras. Det är i första hand riktat till de
få storföretag som finns i den branschen.
Men det finns uppemot 16.000 småföretag
(huvudsakligen kvinnligt ledda) med uppemot 200.000 anställda som kan bli berörda.
I Stockholm får vi en ny majoritet med S
och MP. De tillträder efter nyåret så det är
en öppen fråga, men de har redan presenterat en grundidé.

Förbifarten ska utredas
Mp, V och Fi vill stoppa det fortsatta
arbetet med Förbifarten för att se över
frågan. För Hässelby-Vällingby är det
dramatiskt om vi inte får leden.
För Stockholms småföretag är det
mycket allvarligt. Leden ska avlasta Essingeleden. Den ska knyta ihop söder
med norr och väster i Storstockholm.
Det berör cirka 15 kommuner förutom

Stockholms stad. Den ska också flytta ut
genomfartstrafiken från Stockholms inre
delar. Förbifarten behövs för att korta ned
tiderna på tunga transporter, öppna upp
nya distributionsvägar och öppna upp
Stockholm som en arbetsmarknad för att
ge snabba offentliga kommunikationer på
tvären.

Nedläggning av Bromma flygplats?
Ett förslag är att lägga ner Bromma
flygplats från 2022. Idag är många företag
i Stockholm och framförallt i de mindre
orterna runt om i Sverige beroende av
enkla och snabba kommunikationer som
Bromma levererar. Om flygen flyttas till
Arlanda kommer de inte att få lika bra tider
utan få udda tider som tvingar till en extra
övernattning och väsentligt sämre service.
Lars-Åke Davidsson
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Medlemsinformation
Under eftermiddagen den 22 oktober hade FGS, Företagsgrupperna i Stockholm, höstmöte för sina medlemmar.
Jesper Ackinger var först ut med att redogöra för de nya
borgarråden. Nytt finansborgarråd blir Karin Wanngård (S).
Näringslivsborgarråd, den roll som Ulla Hamilton innehade de
senaste 4 mandatåren har tagits bort och lagts under finansborgarrådets ansvar. Vi får se om Karin kan lyckas ha samma fokus
på näringslivsfrågorna som när näringslivet i Stockholm hade ett
eget borgarråd.
FGS hade bjudit in Stadsbyggnadskontoret för att tala om hur
man resonerar om framtiden och ett växande Stockholm. 140
000 bostäder skall byggas under de kommande åren. Några av
dem har redan börjat påbörjats. 20 000 av dessa skall enligt den
nya majoriteten vara hyresrätter. I Hässelby/Vällingby räknar
man med att det skall få plats 82 000 bostäder. Det är tänkt att
detta skall kunna genomföras utan att riva befintliga byggnader.

Ny gemensam hemsida

TÄNK OM DET FANNS EN
FÖRETAGSJULKLAPP
SOM GÖR ALLA GLADA!
En riktigt bra företagsjulklapp ska
både kännas personlig och samtidigt
passa många olika människor.
Med våra presentkort kan de
som får julklappen själva välja
precis vad de önskar sig.
Det är den perfekta julklappen!
Köp presentkortet enkelt via
www.vallingbycity.se!

Därefter presenterade Håkan Rosander den nya hemsidelösningen. Norra Djurgårdstaden och Bromma/Ulvsunda företagsgrupp har börjat lägga om sina hemsidor mot den nya gemensamma. I framtiden kommer vi bl.a. att kunna ha kalendarium
och medlemsregiser, inte bara för oss i Vinsta utan också ett
gemensamt för alla företagsgrupper. Vinsta kommer att genomföra sin övergång i början av 2015.

Marie Engström

Elanders flyttar sin digitala produktion till Vinsta
Elanders flyttar större delen av sin digitala produktion i Sverige
hit till Vinsta. Anledningen är att företaget blir effektivare och
starkare genom att producera på en plats. Tomas Eklund på
Elanders berättar att man valde Stockholm för att man ville
komma närmare den största marknaden. I det här fallet är
Stockholm synonymt med Vinsta vilket är glädjande.

Red.

Vill du bli
medlem?
Ring Alexander 08-739 24 80
Eller maila www.vinsta.com
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Höstmöte om namnbyte
Den 20 oktober var det höstmöte
för alla medlemmar i Vinsta Företagsgrupp i hörsalen på Krossgatan 18. Det var roligt att så många
kunde komma och att det var så
många som engagerade sig via mejl
och telefon.
Det som stod på agendan var ett eventuellt
namnbyte på föreningen.

Bakgrunden till namnbytet
Anledningen till det eventuella namnbytet beror på att föreningen har utökat
upptagningsområdet till hela HässelbyVällingby, dels för att utöka rekryteringsbasen, men också för att många frågor
gäller hela stadsdelen. Det finns inga andra företagarföreningar som jobbar med
övergripande företagsfrågor i Stadsdelen.
De som finns är kopplade till köpcentra
som Vällingby City, Hässelby gård och
Åkermyntan. De är i grunden marknadsverksamheter för att ta hand om gemensamma marknadsföringsfrågor.

Olika namn har diskuterats
Västerorts Företagsgrupp var ett namn
som styrelsen och utvecklings gruppen
fastnade för men efter diskussion med
flera medlemmar både innan och under
höstmötet var majoriteten emot förslaget.
Behålla Vinsta som namn? Namnet

är inte kopplat till t-banan och har både
gamla goda och dåliga vibbar. Funkar
inte bra internationellt. Förbifarten har
namnet Vinsta i Vinstamotet. Ev kommer
t-banan att byta namn till Vinsta.
Hässelby-Vällingby stämmer med upptagningsområdet, men är klumpigt och
passar dåligt internationellt.
Vällingby är ett namn som kan kopplas
till Vällingby City och Vällingby Parkstad.
Vällingby utpekas ut som ett av nya stora
stadscentra och har en gammal god klang
från ABC staden men begränsar bilden av
upptagningsområdet.
Johannelund är namnet på t-bane
stationen och tar bort ett namnförbistringsproblem. Det är kopplat till det nya
bostadsområdet som ligger granne. Lite
svårt internationellt.
VHV- Vinsta-Hässelby-Vällingby
Företagsgrupp namnet tar hänsyn till
de företag som är verksamma i området
och tar med de områden som föreningen
kommer att verka inom.
Vi fick många bra förslag. De flesta fastnade för namnet VHV- Vinsta Hässelby
Vällingby Företagsgrupp. Beslutet om
namnbytet kommer att tas på årsmötet, ni
får gärna mejla era förslag och synpunkter
till mig på info@vinsta.com
Alexander Engström

Vinsta Företagsgrupp
Krossgatan 18, 4 tr.
162 50 VÄLLINGBY
Tel: 08-739 24 80
E-post: info@vinsta.com
Hemsida: www.vinsta.com
Org.nr: 802400-8503
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Vi hälsar nya medlemmar välkomna!
Ribatex är en webbshop och butik som

värnar om hög kvalité och bra kundservice. För mer information besök
www.ribatex.se eller ring 08-38 54 00.

FysioBalans LL.

arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.
Coachning individuellt kan erbjudas om
livsstilens betydelse, samt utbildning i
MediYoga/ Medicinsk Yoga för grupper.
För mer information besök
www.fysiobalans.se

säljer kläder, utrustning och skor för
sportfiske, outdoor och fritid. Företaget

Lottie Lundin är leg. sjukgymnast och ergonom med erfarenhet av arbetsmiljö och
ergonomi via arbete på Företagshälsovård.
Hon arbetar nu som egen konsult med att
ge kunskap om hur man kan optimera sin

Sari & Petras Redovisning AB.
Sari & Petras Redovisning AB erbjuder
kvalificerade redovisningstjänster som
riktar sig mot mindre och medelstora

företag. För mer information kan ni

besöka www.sariochpetra.se eller kontakta
Petra Kratz på telefon 070- 450 43 92.
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Företagsmarknad
På Hesselby slott

Alla är välkomna den 28 november kl 14:00
Träffa massor med intressanta företag och
representanter från Hässelby-Vällingby!
Eller köp en fin julklapp och ta en
kopp kaffe eller glögg
För mer information om seminarier, utställare och talare
besök vår Facebooksida:
www.facebook.com/foretagsmarknad
Företagsmarknaden i samarbete med :

