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L E D A R E N

”Strategisk inriktning för 
företagsområden” 

Beslut om ”Strategisk inriktning för 
företagsområden” tas i Kommun-
fullmäktige i höst. Äntligen… i höst 

kommer kommunfullmäktige att ta beslut 
om inriktning för hur företagsområdena 
skall fungera och planläggas framöver. 
Just nu är skrivelsen ” Strategisk inrikt-
ning för företagsområden” ute på remiss 
hos stadsdelarna och företagsgrupperna. 
Skrivelsen är framtagen av Invest Stock-
holm ( fd SBR).

För Vinsta företagsområde har förbi-
farten medfört att man bara beviljat 
korta bygglov under väldigt många 

år vilket medfört att området inte kunnat 
få utvecklats långsiktigt. Lunda i Spånga 
föreslås att också fortsättningsvis vara 
ett område för enbart företag. Ulvsunda 
i Bromma har påbörjat sin omvand-
ling sedan några år tillbaka och där har 
företagarföreningen haft ett stort arbete 
med att föra näringsidkarnas talan gäl-
lande gatu- och markfrågor så att även 
dessa intressen vägs in när bostäder skall 
samsas med företag. Att blanda bostäder 
och företag är i sig inget fel.  Det skapar 
liv och rörelse i ett område alla dagar och 
tider i veckan och det medför positiva 
effekter. Däremot måste allas behov vägas 
in så att man planerar smart och håll-
bart så att inte företagen blir utträngda. 
Stockholm har genomfört insatser i olika 
former och från olika aktörer för att stärka 
näringslivet genom att locka utländska 

etableringar.  Lobbyorganisationer verkar 
för förbättrade villkor genom förändrade 
regelverk andra frågor är finansierings- 
och rekryterings klimat. Däremot har det 
under många år inte funnits en gemensam 
övergripande strategi för hur att skapa ett 
starkt näringsliv utifrån mark och plan 
perspektiv. 

Här har FGS (Företagsgrupperna 
Stockholm) och företagarförening-
arna i företags och industriområden 

runt om i staden fört de lokala frågorna 
i Staden. Detta är möjligt genom att det 
finns medlemmar i föreningarna. Det 
har som sagt inte funnits en fungerande 
övergripande och hållbar plan och stra-
tegi. Västerort saknar arbetsplatser och 
arbetsplatser behöver också mark tilldelad 
för att existera. En gemensam plan är bra 
men det är viktigt att näringslivets behov 
beaktas så att vi också fortsättningsvis har 
arbetsplatser till alla som flyttar till Stock-
holm. Vi återkommer förhoppningsvis 
till frågan med en artikel i nästa nummer 
av Västerort Vinner. Och Du, om du är 
medlem är du värdefull för föreningarna, 
är Du inte medlem, sök medlemskap i 
föreningen närmast dig.
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ALEF 
Hélène Boëthius, ordförande, ALEF, Adult 
Learning and Empowerment Fund. ALEF 
är en biståndsorganisation som har en 
unik metod för folkbildning för vuxna 
analfabeter i Afrika. Som ideell förening 
är vi beroende av volontärer. Vi har en 
kassör som jobbar 3-4 timmar i veckan. 
En redovisningsfirma gör bokföringen 
gratis. Vi letar efter en ny auktoriserad 
revisor som kan ge oss ett ”ideellt” pris på 
den årliga revisionen. 
 

Con-Form Stockholm AB 
Tony Rylanderär försäljningschef på 
Con-Form AB. Con-Form erbjuder ett 
komplett byggsystem med prefabricerade 
betongelement, på totalentreprenad. 
- Outsourcar ni ekonomifunktionen eller
sköter ni ekonomin inhouse? 
- Vi sköter ekonomin inhouse och vi har 
en ekonomiavdelning i Göteborg. 
Avdelningen i Göteborg sköter även 
ekonomin för vår betongelementfabrik i 
Strömstad.

Fructus Data AB och AB Radius 
Vi lägger inte ut ekonomi och lönetjänster 
av flera skäl. Vid fakturering är det vanligt 
med olika betalningsvillkor, i samband 
med serviceavtalsfakturering förekommer 
anpassningar för just den kundens behov. 
Att skapa ett underlag som sedan skickas 
av en fakturatjänst och sedan backa för 
ev. ändringar innebär dubbelt arbete. Lö-
nehanteringen vill vi som litet företag ha 
hemma så att den anställde att kunna tala 
direkt med den som gör lönearbetet. 

Maxdialog AB
Björn Mattsson är projektledare på Max-
dialog, som erbjuder smarta displaylös-
ningar och storformatstryck med fokus på 
textil. Vi hanterar ekonomin i egen regi än 
så länge. För löpande kontroll och för att 
vårda våra kund- och leverantörskontakter 
på bästa sätt.
Lönehanteringen ligger dock utlagd idag 
och i takt med ökande utlandsaffärer 
kommer vi nog överväga mer bistånd 
utifrån framöver.

Wasa Grafiska AB. 
Stefan Ekbom, VD på Wasa Grafiska AB 
Tryckeri • Copyshop • Bildekor.
Vi löser redovisning & bokföring inhouse 
eftersom vi har den kunskapen inom vårt 
familjeföretag.
Verksamheten utvecklas dock kontinuer-
ligt med nya produkter och tjänster och vi 
kommer att lägga mer tid på produktion 
än på administration i framtiden.
Då kan det bli aktuellt att söka en annan 
lösning för ekonomifunktionen.

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

Sköter du ekonomi och administra-
tion själv eller gör någon annan det?

Lars Bengtsson. 

Björn Mattsson. Tony Rylander. 

Stefan Ekbom. Hélène Boëthius. 

Vill du bli 
medlem?

I Lunda Företagsgrupp 
Ring Håkan Rosander 

070-577 7019 
eller gå in på www.fgs.nu/
lunda-bli-medlem/lunda-

medlemsansokan

http://www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/lunda-medlemsansokan
http://www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/lunda-medlemsansokan
http://www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/lunda-medlemsansokan
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När sommaren närmar sig och 
många planerar för semester, att 
ta det lite lugnare ett tag, då finns 
det en bransch som har högsäsong, 
nämligen bluffakturabolagen. 

 I år var det första gången jag själv 
fick ett erbjudande från ett av dessa 
bolag men då jag jobbar som inte-
rims ekonomichef i mindre bolag 
har jag fått ta del av olika varianter 
av detta gissel. 

Småföretag verkar vara ett fokus för dessa 
bluffare och då jag vet att många småfö-
retagare jag har mött är frustrerade, vill 
jag ge lite tips om hur man kan undvika 
onödiga kostnader och besvär.

Hur arbetar bluff företagen?
Det finns olika sätt som används och 

jag känner nog inte till alla och det kanske 
inte är rätt att kalla alla bluffare, utan 
bara att man på olika sätt luras in till att 
beställa eller abonnera på något man inte 
behöver. Här kommer några exempel.

Varumärken och patent
Företag som har patent, varumärken 

eller domännamn registrerade, kan råka 
ut för att få fakturor från olika företag 
runt om i Europa.  Gemensamt för dessa 
fakturor är att de anger det varunamn som 

registrerats och att man skall betala in en 
avgift för att få ha detta namn skyddat i 
fortsättningen. Fakturorna ser mer eller 
mindre professionella ut och de kommer 
från olika länder, ofta från Slovakien, 
Tjeckien, Polen och Spanien, men det 
förekommer också varianter från Sverige.

Fakturorna skickas ut löpande under 
året och inte bara vid vissa tillfällen men 
ofta kopplat till att man har fått namnet 
registrerat vid detta datum. 

Tips
Om man har registrerat patent, varu-

märken eller domännamn är det viktigt att 
man gör detta via något företag som kan 
detta. De sköter då oftast att allt blir rätt 
registrerat och säkerställer att rätt avgifter 
betalas till rätt myndighet vid rätt tid. Se 
till att ha kontroll över vad som registre-
ras och att ha någon kontaktperson hos 
företaget som hjälper er att registrera era 
namn.

Uppdatera adressuppgifter
I dessa fall får man en förfrågan om att 

ändra sina adress- och andra uppgifter 
om företaget. Företagen hänvisar ofta 
till någon myndighet och att de hämtat 
uppgifter från offentliga register, använder 
symboler som man lätt förväxlar med 
myndigheter och bifogar kuvert med 
svarspost så att man inte behöver betala 
för att sända in svarstalong. Allt för att 
man ska tro att det är en myndighet som 
frågar efter informationen.

Sedan finns det alltid väldigt mycket 
text och information, ofta en hel sida med 
relativt komplicerad text men som inte en-
bart är information utan mer att betrakta 
som villkor för ett avtal. Där står det att de 
som skickat brevet inte är en myndighet, 
utan ett företag som erbjuder olika vari-
anter av sökservice. Man får information 
om att det egentligen är ett abonnemang 
man tecknar på mer än ett år, att man har 
rätt att signera denna typ av avtal. Många 
gånger är företaget inte ett svenskt företag 
och man hänvisar till ett annat lands lagar 
i händelse av tvist.

Tips
Myndigheter skickar aldrig ut en massa 

villkor och text som ska gås igenom. Ju 
mer extra text, desto mer ska man vara 
tveksam. Kolla först upp på Svensk Han-
dels hemsida (se nedan hur den ser ut). 
Där får man information om hur man kan 
agera. Om man ända skickat in svar och 
sedan får en faktura- BETALA ALDRIG- 
utan bestrid. Information om hur man 
bestrider och vilka konsekvenser det kan 
få finns utförligt beskrivet på hemsidan.

Varningslistan finns även som en app 
och heter Varningslistan. Ladda ner den så 
har ni den lätt tillgänglig. 

Erbjudande via telefon
Många företag har telefonförsäljare som 

ringer och ger dig ” an offer you can´t re-
fuse”. Jätterabatter, men du måste beställa 
just nu eftersom erbjudandet kan man 
bara få via telefon och just nu. Verkar er-
bjudandet vettigt och du är kunnig inom 
området som erbjuds och du har koll på 
vad de betalar idag, kan det vara ett bra 
erbjudande och man kan nappa på det. 
Tyvärr är det ofta något som inte stämmer 
och när de sedan läser igenom villkoren 
som erbjudandet gäller, dyker det upp 

något man inte har fått korrekt informa-
tion om.  Risken är man beställer något 
man inte behöver eller att man går med på 
en väldigt lång avtalsperiod.

Tips
Vid telefonförsäljning har man alltid två 

veckor på sig att avbryta. Man ska få ett 
mail eller brev som konfirmation på vad 
man har beställt och man kan i det läget 
avbeställa. Om erbjudandet gäller varor 
kan man välja att inte hämta ut eller att 
återsända varorna. 

Om man inte är kunnig i det som tele-
fonsäljare erbjuder, undvik att diskutera 
erbjudande och be dem skicka skriftlig 
information. 

Att bara lägga på luren om de fortsät-
ter att snacka är ett sätt som jag ibland 
använder. Undvik också att säga ja på 
någon fråga – det har hänt att företag har 
klippt ihop samtalet och sparat det med 
ditt ja som sagts men då i helt annat sam-
manhang.

B R U S E T

Bluffakturor är ett gissel för oss   småföretagare

Om man ändå 
skickat in svar och sedan 
får en faktura- BETALA 
ALDRIG- utan bestrid.

”

Undvik också att 
säga ja på någon fråga – 
det har hänt att företag 
har klippt ihop samtalet 
och sparat det med ditt ja 
som sagts men då i helt 
annat sammanhang.

”
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B R U S E T

Bluffakturor är ett gissel för oss   småföretagare

Kolla först upp på Svensk Handels hemsida (se ovan hur den ser ut). Där får man information om hur man kan agera.

Slutord
Som småföretagare, oavsett bolagsform 

eller storlek i antal anställda eller omsätt-
ning, jämställs man med vilket börs-
noterat storföretag som helst vad gäller 
juridiken. Man förväntas att kunna alla de 
lagar som finns och har man ingått avtal 
förväntas man att ha förstått alla villkor.  

När det gäller signerande av avtal bör 
alla småföretagare se till att man har 
någon kunnig person att kontakta innan 
man skriver på eller när man får problem. 
Förutom juridikutbildade är ekonomiut-
bildade personer är ofta duktiga på detta. 
Om man misstänker att man har fått 
problem med någon form av faktura eller 
avtal, se till att ekonomiansvarig person 
på företaget får titta på vad som kan göras. 
Finns inte sådan, kontakt din redovis-
ningsbyrå eller revisor, de kan också ofta 
hjälpa. En företagarkollega är också ett bra 
alternativ. Om man gjort ett misstag finns 
det alltid olika sätt att lösa problemet på- 
alla gör vi våra misstag och blir ”lurade” 
men det känns bättre att snacka med nå-
gon om det. Förhoppningsvis kan det leda 
till att undvika lurendrejeriet nästa gång. 

Vi måste alla hjälpas åt att få bort denna 
avart av företagande.

Lars Jakobsson

Om man misstänker 
att man har fått problem 
med någon form av faktu-
ra eller avtal, se till att en 
ekonomiansvarig person 
på företaget får titta på 
vad som kan göras.

” Vinprovning med sommelier!
Lär, prova och njut av vin! 

Övning ger färdighet :)
Vi ordnar vinprovningar med 
olika teman för dig och dina 
arbetskamrater, kunder eller 

vänner! 

För frågor och bokning kontakta: 
Ewa Brandt 

0708-300 677
ewa@mansson-brandt.com
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Under året har vi tänkt att por-
trättera våra stadsdelsnämnders 
ordföranden i Hässelby/Vällingby, 
Bromma och Spånga. I det här 
numret är det dags för Cecilia Ober-
müller, miljöpartistisk stadsdels-
nämndsordförande i Bromma. 

Jag möter henne en dag i slutet av au-
gusti. Det är ganska varmt men samtidigt 
känns tydligt att hösten börja göra an-
språk på sin existens. Vi hade stämt möte 
på Hötorget då det ligger nära och bra till 
för ett lunchavbrott från hennes jobb på 
Länsstyrelsen som flyttat till Regeringsga-
tan. Hon rör sig kvickt och har en energi 
som löper genom rörelse, tanke och tal. I 
vårt samtal avspeglas en person som är ge-
nuint intresserad av samhällsbyggnad och 
miljöfrågor. Hon berättade om ett långt 
förflutet i stadsbyggnadsnämnden och vi 
talade om företagande och övriga arbets-
marknaden i Västerort. Mellan orden åt vi 
var sin god fisksoppa. 

Hur kom det sig att du blev politiker? 
Jag har alltid varit engagerad i olika 

samhälls- och miljöfrågor. När sedan 
stadsdelsnämnderna bildades tyckte jag att 
det var spännande med dessa lokala frågor 
som jag kunde få arbeta med.

Vilket yrke har du utanför politiken?
Jag är miljöhandläggare på Länsstyrel-

sen i Stockholms län och arbetar med mil-
jöfarlig verksamhet och kemikaliefrågor.

Hur bär man sig åt för att kombinera 
detta?

Man sover lite… och skaffar sig en vana 
att läsa snabbt och mycket och att ägna 
mycket av sin fritid åt politiken. Därutöver 
har jag gått ner i arbetstid på min vanliga 
arbetsplats.

Vilka tycker du är de viktigaste 
frågorna som ni politiker har att arbeta 
med i vår stadsdel?

På lokal nivå -Att upprätthålla en god 
service åt medborgarna i form av förskola, 
äldreomsorg, parkmarksskötsel, mm. 
Att värna de svaga i samhället. Att ha en 
god dialog med medborgare, föreningar 
och företagare. Jag som även är ledamot 
i stadsbyggnadsnämnden vill skapa en 

långsiktigt hållbar stad med goda levnads-
miljöer, många bostäder men också ett 
fungerande helhetligt  samhällsbygge med 
arbetsplatser, grönska, infrastruktur och 
service. 

Vad tror du att du kan bidra med för 
företagare och företagandet i stadsde-
len?

Att lyssna på företagares synpunkter och 
ta med företagares åsikter i samhällspla-
neringen. Att vara behjälplig för företagen 
så att de kan driva sina verksamheter på 
bra sätt.

Vilken strategi har ni i Bromma för att 
föra näringslivsfrågorna i stadsdelen?

Våra tjänstemän har kontakt med 
företagarföreningar. På det sättet får vi viss 
information. Vi har också från politiker-
nas sida deltagit i träffar med företagen. 
Även delvis genom brottsförebyggande 
rådets arbete kan vi vara behjälpliga. 

Ett tips från dig till företagare som vill 
växa?

Växa rent fysiskt eller marknadsmäs-
sigt? Se till den stora kompetensen som 
de nytillflyttade människorna i regionen 
har. Bevaka utvecklingen i ditt närområde. 
Samarbeta med politiken och stadens för-
valtningar. Satsa på miljösmart tänkande i 
verksamheten – det lönar sig i längden. 

Tänk dig att du har ett trollspö. Hur 
stadsdelen ser ut för oss företagare efter 
att du använt det?

Vi skulle ha många olika typer av 

företag i stadsdelen från fåmansföretag 
och kooperativ till stora firmor som trivs 
i alla företagsområden som finns både 
utspridda i stadsdelen men också i form 
av kluster, bland annat i den nya moderna 
klimatsmarta stadsdelen som byggts på 
före detta Bromma flygplatsområde.  Vi 
har en blomstrande kreativ stadsdel här 
med innovativa företag som arbetar över 
hela världen, många med kulturanknyt-
ning. ”Bromma Parkstad” är världskänt 
för sina innovativa miljösmarta företag 
och lösningar.  

Jag skulle också vilja se en arbets-
marknad där arbetskraft och arbete är 
lägre beskattat, där en grön skatteväxling 
genomförts så att skatter snarare läggs på 
resursförbrukning och inte arbete i sig.

När du var liten, vad ville du då arbeta 
med när du var stor? Varför?

Det har gått från brandman och veteri-
när till önskan att arbeta med miljöfrågor. 
Någonstans har jag alltid vetat att vi alla är 
helt beroende av naturen och att mänsk-
ligheten är en del av den. 

När du är ledig, vad trivs du med att 
göra då?

Umgås med familj och vänner, paddla 
kajak, läsa annat än handlingar, spela ten-
nis och odla grönsaker.

Vårt lunchsamtal var effektivt med 
mycket inlevelse och känsla. Vi talade 
också om vikten av att stadsdelarna och 
föreningslivet Västerort (Spånga, Bromma 
och Hässelby/Vällingby) har mycket av 
att vinna på att samverka för att nå ett bra 
näringsliv då det försvinner arbetsplatser 
från alla tre stadsdelarna och det är denna 
blandning som skapar en levande när-
miljö. Jag hoppas att vi får möjlighet och 
återkomma till fler möten framöver. 

Marie Engström

Cecilia Obermüller, miljöpartistisk 
stadsdelsnämndsordförande i Bromma

Cecilia Obermüller.

Satsa på miljösmart 
tänkande i verksamheten 
– det lönar sig i längden. 
”
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Foto, Malin Eriksson. Region Goland

Almedalsveckan är ett tillfälle för små-
företagare att vara nära debatten

Populära ämnen i årets upplaga av 
Almedalsveckan var digitalisering 
och bostadsbyggande. Näringslivs-
frågorna fick  sin plats. Hållbarhet, 
innovationer och organisationsfrå-
gor var vanliga seminarieteman. 

Ett seminarium handlade om att få startup 
företag att ”bli kvar” och att de har svårt 
att växa. En fråga om är högst aktuell 
i västerort. Hur kan vi stödja mindre 
ägarledda företag att våga växa? Det finns 
många sådana företag i Västerort som 
både är lönsamma och har bra företags-
idéer men inte vet hur man går från det 
lilla till det större företaget med fler an-
ställda. Det är en svår omställning. Många 
välmående familjeföretag läggs ner om 
det inte finns intresse eller förmåga inom 
familjen att ta över. Här skulle många 
företag istället kunna byta ägare istället 
för att någon som vill starta en verksam-
het måste sätta sig och fundera ut en ny 
affärsidé. Något för tillväxtverket och våra 
stadsdelar att skapa strategier för. 

Ett seminarium handlade om hur vi 
idag blir vana att möta myndigheters sys-
tem där vi själva skall sköta mer och mer 
av administration och kontrolluppgifter 
och att detta i sin tur skapar en mur mel-
lan myndigheter och medborgare. Denna 
mur medför att handläggare mister de 
oplanerade mötena med samhällsmedbor-
gare och därmed får allt mindre kunskap 
och förståelse för den situation de är satta 
att lösa, förbättra eller främja. Konsekven-

ser av enskilt fattade beslut och syftet med 
uppdraget tenderar att skapa ett avstånd 
mellan beslutsfattare, myndighetsutöv-

ning och medborgare. Å andra sidan 
skulle det kunna skapa tid för mänskliga 
möten genom en minskad administration 
men så blir det sällan då tiden äts upp av 
annat. 

Digitaliserad lagring av information
En problematik som ett seminarium 

behandlade var den risk som uppstår när 
man beslutar om att digitalisera lagring 
av information. Upphandlingen utgår ofta 
från en rangordning via lägsta pris. Detta 
i sin tur medför att det ofta köps in för-
åldrade system, icke användarvänliga och 
därmed också en fråga om datasäkerhet. 

Jag kan tipsa småföretagaren om att ta 
en tur till Gotland under Almedalsveckan 
nästa juli. Det är ett tillfälle för omvärlds-
bevakning, kompetensutveckling och att 
få vara nära debatten. Ladda ner appen 
Almedalsveckan 2017 så får du bra till-
gång till alla information och seminarier. 
Vi kanske ses i Almedalen första veckan i 
juli 2017.

Marie Engström 

Många välmående 
familjeföretag läggs ner 
om det inte finns intresse 
eller förmåga inom 
familjen att ta över. 

”
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Se över företagets försäkring 
innan något händer
Om du är egenföretagare eller 
planerar att starta företag kan det 
kännas övermäktigt att se över fö-
retagets försäkring. Utan försäkring 
kan det bli en dyr historia om du 
råkar ut för inbrott, tappar datorn 
eller krävs på skadestånd.

I denna artikel har vi sammanställt 
information om olika försäkringar för att 
underlätta för dig som har företag eller 
funderar på att starta företag. 

Försäkringar
När du startar företag är det viktigt att 

se över vilka försäkringar du behöver för 
dig själv, ditt företag och eventuella an-
ställda. Kontakta gärna flera försäkrings-
bolag och jämför olika erbjudanden innan 
du bestämmer dig.

De flesta försäkringsbolag erbjuder 
ett paket av försäkringar till småföreta-
gare. Tänk på att de försäkringar du har 
som privatperson, exempelvis hemför-
säkringen, vanligen inte täcker dig som 
företagare.

Socialförsäkringen
Företagare har samma rätt som 

anställda till det sociala försäkringssys-
temet. Du har alltså rätt till sjukpenning, 
föräldrapenning, pension med mera. Men 
det finns skillnader som är viktiga att 
känna till. Den sjukpenninggrundande in-
komsten (SGI) beräknas på olika sätt i 
olika företagsformer beroende på om 
det är överskottet eller uttagen lön som 
du betalar skatt på. Ditt val av företags-

form kan alltså påverka storleken på din 
ersättning om du skulle bli sjuk eller vara 
föräldraledig.

Under företagets första 24 månader får 
man en SGI som minst motsvarar vad 
en anställd med samma arbetsuppgifter, 
utbildning och erfarenhet skulle ha haft.  

Företag i bostaden
Tänk på att din hemförsäkring inte 

täcker din näringsverksamhet. Hemför-
säkringen gäller bara sådant som används 
för privat bruk. Det betyder att försäk-
ringsbolagen inte ersätter till exempel 
verktyg, inventarier, lager eller färdiga 
produkter som hör till ditt företag. Använ-
der du samma dator privat som i verksam-
heten kan försäkringsbolaget anse att den 
hör till ditt företag och därför inte ersätta 
den via hemförsäkringen.

Företagsförsäkring
En företagsförsäkring är ett slags 

försäkringspaket som består av olika 
typer av försäkringar och som kan variera 
mellan olika branscher och mellan olika 
försäkringsbolag. Företagsförsäkringen 
kan omfatta bland annat egendomsför-
säkring, ansvarsförsäkring som ersätter 
vad du kan bli skyldig i skadestånd om 

någon blir skadad av dina produkter eller 
tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker 
advokatkostnader och avbrottsförsäkring 
som ger ersättning för uteblivna intäkter 
vid driftstopp.

Om du har anställda
Ska du ha anställda och är ansluten 

till kollektivavtal måste du teckna de av-
talsförsäkringar som ingår i kollektivavta-
let. Du kan även frivilligt teckna avtalsför-
säkringar utan kollektivavtal.

Om du inte är bunden av kollektivavtal 
eller hängavtal har du ingen skyldighet att 
teckna avtalsförsäkringar.

Lars Jakobsson

Försäkra dig själv
Några exempel på försäkringar som 
gäller för dig som person och som 
du bör fundera över när du startar 
företag:

Arbetslöshetsförsäkring. Bli 
medlem i en a-kassa. Du får ett 
visst skydd om företaget inte 
utvecklas enligt planerna.

Pensionsförsäkringar eller 
privat pensionssparande som 
kompenserar för utebliven 
tjänstepension. Utbudet hos 
försäkringsbolag, försäkrings-
mäklare och banker är stort.

Olycksfallsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring. Vid 
sjukdom kan du få ersättning 
för fasta kostnader.

Du kan även teckna försäkring-
ar som höjer sjukpenningen, 
och andra som täcker kostnader 
för läkarvård och vikarie

Ditt val av företags-
form kan alltså påverka 
storleken på din ersättning 
om du skulle bli sjuk eller 
vara föräldraledig.

”



9

O M V Ä R L D E N

Ni kanske har kört förbi förbifarts-
bygget mellan Lunda och Hjulsta 
och undrar vad som händer där?

Hösten 2015 utförde Stiftelsen Kulturmil-
jövård en förundersökning av två gravfält 
och en boplats i strax norr om trafikplats 
Hjulsta i nordvästra Stockholm. Under-
sökningen föranleddes av att Trafikverket 
har börjat bygga trafikleden Förbifart 
Stockholm. Gravfälten består av ett större, 
med ca 100 gravar och ett mindre, med ca 
60 gravar. Troligen är det anlagts gra-
var där från romersk järnålder fram till 
vikingatid. Boplatsen är ca 5 000 kvm stor 
och rymmer lämningar av boplatskaraktär 

såsom stolphål, härdar och kulturlager. 
Boplatsen är belägen i en sydsluttning sö-
der om gravfältet och avgränsas åt sydost 
av en stensträng. Fornlämningarna vid 
Hjulsta har ett stort antalet gravar och fyra 
stora gravhögar. Sedan tidigare vet vi att 
det inom närområdet finns ett stort antal 
fornlämningar och att Hjulsta bara är en 
av flera gårdar som har legat i trakten. 

Utgrävningar vid Bällstavägen
Våren 2016 förundersökte Stiftelsen 

Kulturmiljövård ett gravfält vid stora 
rondellen i Hjulsta. Anledningen var att 
förbifart Stockholm kommer att löpa över 
fornlämningen i form av en bro. Gravfältet 

inventerades första gången omkring 1930 
då Järvafältet fornminnesinventerades. 13 
gravar registrerades på den nedre delen av 
västsluttningen samt en grav som bedöm-
des som ensamliggande stensättningen. 
Sedan april har man grävt fram ca 40 
stensättningar. 

Gå på visning av utgrävningarna
Vill du gå på visning av utgrävnigarna 

finns det 10 tillfällen kvar. From 21 sep-
tember tom 5 november, varav några  hålls 
på engelska. Andreas Forsgren berättar 
mer om aktuella visningar på 
andreas.forsgren@kmmd.se 

Marie Engström

Arkeologiska undersökningar i 
närheten av Lunda

Specialister på professionell bilvård sedan 2003 

Omsorgsfull rengöring av bilens kupé och bagageutrymme.  
Sammanlagt går vi igenom 29 punkter.  

Utvändig rengöring och motorrumstvätt Sammanlagt går vi  
genom 18 punkter för att din bil ska bli gnistrande ren.  

Optimal Bilvård Siktgatan 3B, 162 50 Vällingby, Tel:08-563 08 400. www.optimalbil.se 

Erbjudande: Utvändig tvätt, interiör service samt motorrumstvätt. 
Endast 1 250 kr. (1 000:- ex moms) Ordinarie pris 1 875 kr. (1 500:- ex moms). 

Lackskydd—Polering & Vaxning—Riktning av bucklor—Interiör behandlingar—biltvätt—m.m                
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I tidigare nummer har vi skrivit om 
upphandlingar och bl.a. vilka regler 
Stockholms Stad har när det gäl-
ler upphandlingar. I detta nummer 
kommer vi att behandla erfaren-
heter av att lägga anbud på upp-
handlingar kopplade till offentliga 
verksamheter.

Vi har fört en diskussion med Jör-
gen Andersson, delägare i Hälsovil-
lan i Kyrkhamn och Prima Rehab AB 
i Hässelby. Under åren har han arbe-
tat med anbud och offererat tjänster 
till både kommun och landsting.  
Nedan följer ett referat av diskussionen 
och de erfarenheter som han har haft, men 
även tankar om vad som kan vara bra och 
dåligt och vad man bör tänka på, när man 
lägger anbud till offentliga verksamheter.

Olika typer av anbud
Det finns olika typer av anbud och det 

gäller att man har klart för sig vilken typ 
av anbud man vill arbeta med, för att 
få affärer med offentliga myndigheter. 
Olikheterna i typen av upphandling får 
nämligen olika konsekvenser i hur kan ska 
marknadsföra sig, vad man kan förvänta 
sig för volym av affärer om man blir ut-
vald och hur uppföljningen av processen, 
efter beställaren har fattat beslut, blir. 

Direkt upphandling innebär att den 
beställande enheten inte behöver offent-
liggöra att de tänker göra en upphandling. 
De kan göra dessa direkta upphandlingar 
om beloppet på upphandlingen är låg, 
under 100.000. Övriga upphandlingar ska 
vara offentliga.

En annan skillnad på anbud är att 

vissa gäller uppdrag där beställaren vill 
säkerställa att de kan ha en viss kapacitet, 
om de behöver det någon gång i framti-
den. Det kan röra sig om t.ex. hjälp med 
rekrytering, någon viss typ av konsult, 
konferenslokaler m.m. 

I andra fall gäller upphandlingen en viss 
specifik tjänst, exempelvis att ta över en 
viss fritidsverksamhet, sköta parkskötsel 
inom ett visst område eller driva en viss 
sjukvårdsmottagning. I det första fallet är 
det ofta så att beställaren godkänner fler 
än en leverantör, men garanterar ingen 
volym. Det innebär att upphandlingen 
inte med säkerhet kommer att innebära 
att några köp blir av, för alla som blir 
godkända leverantörer. Om det avser en 
viss specifik tjänst så kommer en vinnare 
att utses och därmed kommer det att inne-
bära affärsvolym.

Marknadsföring
Beroende på vilken typ av upphandling 

det avser bör man anpassa sin marknads-
föring och hur man kontaktar beställaren. 
Att löpande ha kontakter med kommunen 
eller den beställaren det gäller, är väldigt 
viktigt när det gäller direkta upphand-
lingar. På detta sätt blir man ”känd” hos 
beställaren och man får reda på när det 
är några direkta upphandlingar på gång. 
Viktigt också att löpande marknadsföra 
sig lokalt och ha kontakter med de verk-
samheter som beställaren ofta köper.

När det gäller upphandlingar som är 
offentliga är det viktigt att man tidigt får 
reda på att en upphandling är på gång. 
Det gäller att löpande hålla kolla på om 
något är på gång avseende upphandlingar, 
på t.ex. www.avropa.se. Där kommer det 
även ibland upp information om att vissa 

 Kravuppfyllnad

     Kvalitet

  Referenser

        Pris

        Miljö

nsökan

Ansökan

Ansökan

Ansökan

Direkt upphandling 
innebär att den beställan-
de enheten inte behöver 
offentliggöra att de tänker 
göra en upphandling. 

”

Erfarenheter av att lägga anbud på upphandlingar 
kopplade till offentliga verksamheter

http://www.avropa.se
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upphandlingar förbereds och man kan 
förbereda sig i tid. Är man ett mindre 
företag kan det många gånger var svårt 
att kunna klara av att leverera allt som 
efterfrågas. Då behöver man partners som 
kan komplettera med de tjänster som man 
inte har, eller att ens företag är ett företag 
som kan vara underleverantör.  

För att kunna säkerställa att man kan bli 
aktuell som partner i ett anbud är det vik-
tigt att man är aktiv på sociala medier som 
Facebook, bloggar, Instagram etc. Speciellt 
då att man är aktiv och skriver om de 
tjänster man jobbar med och vilken typ av 
kunder man har. På detta sätt kan andra 
leverantörer hitta ens egna företag och 
man kan själv hitta potentiella partners i 
områden man själv inte har koll på.

Formen på anbud
Vid direkt upphandling har beställaren 

någon form av formulär som ska fyllas 
i. Vid större offentliga upphandlingar 
som görs via web, är det alltid fastställda 
formulär som man fyller i. Alla som läm-
nar anbud måste fylla i samma uppgifter 
och obligatoriska uppgifter kontrolleras 
ofta så att man inte glömmer bort att 
lämna in dessa. Genom att beställaren 
har fastställda anbudsformulär säkerställs 
att alla leverantörer måste svara på exakt 
samma frågor. Om man inte förstår något 
i formuläret, så kan man be om svar på de 
frågor man har och vid offentliga hand-
lingar är både frågor från leverantörer och 
svaren från beställaren offentliga. På detta 
sätt säkerställs att alla som ska ge anbud, 
har samma information om vad som gäl-
ler.Genom detta förfarande blir processen 
transparant.

Vem vann?
Vid direktupphandling måste beställa-

ren inte informera alla anbudsgivare vem 
som vann anbudet. Om man har utsett 
mer än en potentiell leverantör får man 

veta på vilket plats man ligger t.ex. att 
man är nummer 2 av 3 utvalda potentiella 
leverantörer. Vid offentlig upphandlingar 
måste dock alla utvalda leverantörer 
publiceras. Om man har utsett flera leve-
rantörer ska också prioritering som varje 
leverantör fått anges. Om det bara är en 
leverantör som utsetts så får, vid offentliga 
upphandlingar, alla anbudsgivarna infor-
mation om vilken den leverantören är.

Är det värt att lägga tid på anbud?
Är man ett mindre företag kan det kän-

nas jobbigt och svårt att bara ge anbud. 
Men enligt Jörgen finns det väldigt många 
fördelar med att gå igenom hela processen 
med att lägga ett anbud. 

Här är några exempel på vad som kan 
vara bra för ens företag med att bara göra 
ett anbud.

En gång är ingen gång och när man har 
gjort ett antal anbud blir det lättare varje 
gång. Främst för att man har lärt sig att 
få fram information som behövs tidigare, 

men också att man skaffat som partners 
som man kan ha med i anbudet.

Överklagan
När beställare har utsett leverantören(r) 

finns det alltid möjlighet till överklagande 
av beslut. Redan i anbudsgivning får man 
oftast information om detta, men senast 
vid offentliggörandet av resultat, måste be-
ställare ange hur eventuellt överklagande 
ska göras och tid när det ska göras.

Kontraktsskrivande
Även om man har blivit utsett till leve-

rantör kommer beställaren aldrig att börja 
beställa någt förrän ett formellt kontrakt 
är skrivet. Kontraktet är i huvudsak en 
utskrift av det anbud som getts och inga 
villkor kan i detta läge ändras. Det kan 
eventuellt tillkomma vissa klausuler om 
t.ex. konfidentiell natur, hur tvistefrågor 
ska hanteras, kontaktpersoner hos leve-
rantör och beställare och annan informa-
tion som är viktigt för att kunna utföra 
uppdraget. Utan skrivet kontrakt kan 
ingen beställning göras! Lycka till med ert 
framtida arbete med anbud! 

Lars Jakobsson

Hjälp med reklmproduktion!
Hör av dig till oss när du 
behöver ha något skrivet, 

formgivet och tryckt!
 En säljande annons, en snygg 

produkt/företags-
presentation, mäss/monter- 
material, en marknadsplan, 
fönsterdekor, beachflaggor, 

säljstödsmaterial ...

Kontakta: Ewa Brandt 
0708-300 677

ewa@mansson-brandt.com

NÅGRA FÖRDELAR 

Bättre förståelse för vad som 
behöver hanteras i ett kontrakt

Bättre förståelse för vilken 
process den tjänst man utför 
kopplas till i en beställares 
verksamhet

Får en bra bild av konkurrens 
och prisläge på den tjänst man 
själv erbjuder på marknaden

Man kan hitta potentiella part-
ners för framtida samarbeten

Förbättrar sitt eget företags 
processer

Det kostar inte så mycket för-
utom egen tid att göra anbud 
då beställaren har fastställda 
format att använda

Utan skrivet kontrakt 
kan ingen beställning göras!”

Erfarenheter av att lägga anbud på upphandlingar 
kopplade till offentliga verksamheter
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En nöjd Aleksandar Kunovac. Foto: Håkan Rosander Lagerhyllor. Foto: Håkan Rosander

F Ö R  D I G  I  V Ä S T E R O R T

Aleksandar Kunovac på Brovex blev    årets Stockholmsföretagare

I våras blev Aleksandar Kunovac 
utsedd till årets företagare i Stock-
holm. Det är vår föreningskollega 
Företagarna som varje år utser en 
välförtjänt företagare. 
Brovex ligger i Lunda Företagsområde 
och är en mycket kvalificerad mekanisk 
verkstad. Aleksandars pappa byggde upp 
företaget och invandrade på 1960-talet 
till Sverige från dåvarande Jugoslavien. 
Företaget har fortfarande kvar en fabrik 

i Serbien och regelbundet transporteras 
produkterna därifrån till Sverige för vidare 
bearbetning. Aleksandar har vuxit in i 
företaget från unga år och när han var 25 
år var det dags att ta över företaget. Det 
är nu bara sex  sju år sedan vilket betyder 
att han har många år kvar för att utveckla 
företaget. Aleksandar har en magisterexa-
men i ekonomi och hans syster Ana utbil-
dade sig till lärare, men arbetar nu också i 
företaget med roll i ledning och styrelse.

Investerar för framtiden
Produkterna som tillverkas är av hög 

precision och bland kunderna finns en 
mängd namnkunniga svenska företag. Det 
gäller flyg, bil-, medicin och elektronik-
industrin. Företaget går mycket bra vilket 
gör att man kan investera i ny teknik både 
i hög- och lågkonjunktur. Lasersystem för 
byggindustrin är en egen produkt som 
säljs på den internationella marknaden. 
Aleksandar tror att underleverantörs-
marknaden i Sverige kommer att konsoli-
dieras under de kommande åren. De stora 
företagen vill minska antalet underleve-
rantörer. Dvs ett mindre antal underle-
verantörer måste göra mer åt de större 
företagen. Enligt Aleksandar skall Brovex 
vara en av de framtida leverantörerna. Det 
betyder att man måste vidga verksamhe-
ten och möjligtvis köpa andra företag.

Noggranna uppföljningssystem 
Ett mycket noggrant uppföljningssys-

tem av verksamheten gör att Aleksandar 
dagligen har kontroll på vad som hän-
der.  Eftersom man exporterar till många 
länder är kontroll på valutorna väsentligt. 
Varje dag får Aleksandar rapport om 
valutapåverkan och likviditeten. Leve-
ransmissar och reklamationer följs upp 
mycket noggrant på vilka produkter som 
har fallerat till vilken kund. Analyser av 
orsakerna leder till ständiga förbättringar 
som utvecklar konkurrenskraften.

Operatör David Petrovic. Samtliga foton: Håkan Rosander
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Aleksandar arbetar med att varje dag 
förbättra verksamheten i små steg. 

Miljömedvetet arbete
Det gäller miljöarbetet där man har 
minskat avfallet genom att skaffa kom-
primerings- och strimlingsmaskiner. En 
kartongpress minskar avfallsvolymen 
med 80%. Hela anläggningen drivs med 

grön el. En ny effektivare kompressor har 
minskat energibehovet. Man satsar på 
biologiskt nedbrytbara sopsäckar. 

I fabriken i Serbien är arbetskraftskost-
naden en tredjedel av den i Sverige. Men 
förlegade lagar och byråkratin i landet 
kostar tre-fyra extra anställda. 

Personalen i Lunda jobbar i ljusa 
fräscha lokaler där väggarna är nymålade 

och belysningen justerad. Ordning och 
reda gäller i alla hörn av verkstaden, Varje 
verktyg har sitt fack i lådorna. Företaget 
har 22 anställda, omsatte 2015 drygt 100 
mkr. Det välskötta Brovex bevisar att det 
går att vara ett tillverkande lönsamt meka-
niskt företag i Sverige idag. 

Håkan Rosander

Montören Radomir Milnnic 3D-modelloperatör Jablan Dimitrijevis Perfekt ordning och reda på verktygen

F Ö R  D I G  I  V Ä S T E R O R T

Aleksandar Kunovac på Brovex blev    årets Stockholmsföretagare

Kontakta oss så kan vi berätta hur ni 
kan sänka era kostnader för värme 
och kyla med geoenergileveranser 
från Adven.

www.adven.se

annonsHalvsida.indd   1 2016-08-30   21.21
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Från vänster Magnus c. Eliasson, Veronica Bergh, Maria Moberg, Linda Backlunf och 
Andreas Bergh

kök@bromma – lunchrestaurangen 
som serverar färska råvaror varje dag

F Ö R E TA G A R E  I  N Ä R B I L D

Sedan februari i år driver Vero-
nica och Andreas Bergh sin fräscha 
lunchrestaurang i Ulvsunda. Efter 
flera år på Ulla Winbladh och andra 
restauranger startade Veronica och 
Andreas för sex år sedan företaget 
Vilaliv Mat och Hälsa AB med cate-
ringverksamhet. 

Idag driver man restaurangen i 
Karolinska Institutets Aula Medica 
och restaurangen kök@bromma i 
Ulvsunda. 

-Det skall vara riktig mat, säger Andreas. 
Halvfabrikat användes nästan inte alls. Det 
franska köket är en inspiration.

Idag serverar man 100-200 luncher 
varje dag från menyn som består av fem 
rätter. Det finns plats för 180 gäster sam-
tidigt.

-Det gäller att sprida vetskapen om att 
vi finns säger Veronica. Kök@bromma är 
medlemmar i Bromma-Ulvsunda Före-
tagsgrupp bland annat för att sprida den 
vetskapen. 

I kök@bromma som drivs i ett separat 
aktiebolag finns idag tre anställda. Det 
är köksmästaren Magnus C. Eliasson 
och kockarna Maria Moberg och Linda 
Backlund.

Miljömedvetna
-Vi försöker att vara miljövänliga i res-

taurangen. Det slängs alldeles för mycket 
mat generellt sett, säger Andreas, det 
borde vara en striktare lagstiftning runt 
mathanteringen så att det blir lika för alla. 

I restaurangen råder en hjärtlig stäm-
ning och alla vet vad var och en skall göra. 
På förmiddagen vid 10-11-tiden då Väste-
rort Vinner besöker restaurangen råder en 
febril verksamhet för att få allt klart tills 
gästerna börja droppa in. Förutom lunch 
går det även att få frukost eller fika för 
leverans till det enskilda företaget. 

Dagens matsedel kan ni se på vår hem-
sidas förstasida fgs.nu/bromma-ulvsunda

Håkan Rosander

Restaurangen I restaurangen råder en hjärtlig stämning

Linda Backlunf

Grönsaksbordet

Maria Moberg
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Nu fortsätter byggandet av för-
bifarten och Vinsta motet. När du 
läser detta har Trafikverket hade ett 
informationsmöte för VHVs med-
lemmar den 14.e september. 

Under hela sommaren har det utförts 
stabiliserings- och förstärkningsarbeten i 
marken som spontning och jetinjektering. 
Det har varit en del i det förberedande 
arbetet för ramp- och arbetstunneln som 
ansluter till huvudtunnlarna. Arbetstun-
neln inne på Förrådsgränd ska användas 
för att frakta bort bergmassor. 

Förbifart Stockholms övriga byggar-
beten i Vinsta
 I oktober börjar vi att gräva fyra verti-

kalschakt, för Förbifart Stockholms ven-
tilationstorn vid Vinsta grundskola västra 
och vid Plaisirvägen. Förstärkningsarbetet 
på Lövstavägen, vid Vällingby brandsta-
tion, är försenat och flytt av arbetsområde 
till  det andra körfältet är planerad till 
november. Omläggningen sker nattetid för 
att inte störa trafiken. Vid Johannelunds 
tunnelbanestation beräknas första tunnel-
sprängningen ske mitten av oktober.  

Trafikverkets entreprenör Implenia 
planerar att börja spränga för ramp- och 
arbetstunneln inne i arbetsområdet på 
Förrådsgränd. Sprängningarna är pla-
nerade att börja vecka 36, andra veckan 
i september. Sprängningarna sker vid 
fasta sprängtider vid 4 tillfällen per dag. 

Klockan 09.30 och 12.00 samt klockan 
15.00 och 19.00. Sprängningarna ovan 
jord sker med vakt och signal. Du kan 
också anmäla dig till Förbifart Stockholms 
sprängvarningstjänst (010-123 04 00) som 
förvarnar om sprängning cirka 30 minuter 
innan sprängning. Första tunnelspräng-
ningen på Förrådsgränd 4–5 veckor efter 
första sprängningen ovanjord planeras 
första tunnelsprängningen på Förråds-
gränd. Generella sprängtider underjord är 
klockan 07.00– 22.00. Men sprängning-
arna underjord, i området runt Förråds-
gränd/Skattegårdsvägen sker: klockan 
08.30 och klockan 13.00 klockan 16.00 
och klockan 21.15 

Trafikverket genom Marie Engström

Första tunnelsprängningen vid 
Johannelunds tunnelbanestation 

S E N A S T E  N Y T T  O M  F Ö R B I FA R T E N

Bli medlem i ett expansivt   
företagsområde!

Besök oss på www.fgs.nu
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Parkerings-
avgift införs 
på gatorna i 
Bromma 
hösten 2016

L U N D A  F Ö R E TA G S G R U P P

Vuxet Växande 
i Vällingby - VVV 
pilgrimsvandring, 
retreat, meditation, 
ikonmåleri, samtal om tro, 
skrivarverkstad och mycket 
annat. 

svenskakyrkan.se/vallingby 
08-445 85 39
vallingby.vvv@svenskakyrkan.se

GRUPPTRÄNING KIROPRAKTORGYM PT MASSAGE

JÄMTLANDSGATAN 151 B, VÄLLINGBY
(huset bredvid ÖoB) Tel: 08-37 06 70

GRUPPTRÄNINGMASSAGEGYM GYMPT

Vi erbjuder:  
Gym, PT, Gruppträning
Kiropraktor, Massage 

& Yoga.

Varmt välkomna!
Helena med personal

www.harmonigym.com

· · · ·
· · · ·

Harmoni Gym_57x85.indd   1 2016-09-13   18:31

 

Intensivutbildning 
Endast 15 600:- 

30 körlektioner, halkbana, 
riskettan, körkortsboken 
samt obegränsat antal   

teoritester.  

Ring 08-38 07 40 eller besök vår 
hemsida www.vinstatrafikskola.se 

I östra delarna av Bromma kommer 
det att bli parkeringsavgifter på 
gatumark i höst. 

Det är Taxa 4 och Taxa 5 som är aktuella. 
Se kartan till vänster. 
Taxa 4 innebär en parkeringskostnad på 
10 kr/tim kl 7-19, boendeparkering 500 
kr/mån. 
För Taxa 5 gäller 5 kr/tim och 300 kr/mån. 
I vårt remissvar på förslaget till ny par-
keringsplan i Stockholm föreslog vi att 
arbetsplatsparkering skulle jämställas med 
boendeparkering. Detta har Trafikkontoret 
inte tagit hänsyn till. 

Håkan Rosander
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Efter två år som samordnare har 
Alexander valt att gå vidare då han 
har blivit erbjuden en heltidstjänst 
på ett annat företag. 

– Mina 2 år på VHV har varit både 
väldigt roliga och utmanande och det är 
med visst vemod jag slutar. Men jag är 
förstås väldigt glad att ha fått chansen att 
arbeta och träffa väldigt många trevliga 
samt kompetenta människor. Jag tror 
mina erfarenheter från VHV komma väl 
till pass även i mitt kommande uppdrag, 
säger Alexander Engström. 

Vi kommer att sakna Alexanders påhit-
tighetoch kompetens men framförallt en 
mycket bra person.

Martin Franzén
Martin Franzén som har arbetat med 

annonsförsäljning och medlemsrekryte-
ring  tar över delar av Alexander tjänst på 
kansliet. Martin har en civilekonomexa-
men i botten med inriktning marknads-
föring och finansiering. Sin utbildning 
finansierade han genom att arbeta inom 
omsorgen, främst Sirius. Han har arbetat 
som produktchef och senare med försälj-
ning och projektstyrning främst inom it. 

Martin har 
haft arbets-
platser både 
inom tillver-
kande led och 
även distribu-
tionsled. Han 
har arbetat 
på arbets-
platser såsom 
Techdata och 
Esselte. Kun-

der som Martin jobbat med har varit 
Swisscom, Telia, Office och Dustin.

Kent M Andersson
VHV tar även in konsulthjälp från 

Kent Andersson för en del administrativa 
delar. Kent har lång erfarenhet från flera 
chefspositioner på Fortum och har varit 
ordförande för flera företagsgrupper samt 
föreningar. 

Kent (60 år) kommer att hjälpa till 
med styrelsearbetet under hösten efter 
att Alexander Enström har slutat. Kent 
har ett lång förflutet som ordförande i vår 
systerorganisation, Företagsgrupperna 
Norra Djurgårdsstaden. Han är tillika 
också ordförande för vår huvudorganisa-

tion Företags-
grupperna 
Stockholm 
(FGS) så han 
är väl insatt in 
arbetet med 
företagandet 
och dess vill-
kor. Kent har 
just blivit egen 
företagare ef-
ter 36 år inom 

Energisektorn (Stockholm Energi, Birka 
och Fortum). Han uppgift hos oss i VHV 
är främst att stödja VHV:s ordföranden 
i hennes arbete med styrelsen, remiss-
svar, hemsidan och analys av föreningen 
ekonomi. 

”Det skall bli roligt att kunna hjälpa 
till, dels för att få inblick hur en annan 
Företagargrupp arbetar dels kunna ge min 
erfarenhet på styrelsens arbete till VHV 
men också kunna hjälpa och arbeta med 
Marie som jag känt i många år” säger Kent 
på min fråga vad han ser framför sig hos 
oss i höst.

Alexander Engström, Marie Engström, 
Martin Franzén, Kent M Andersson

Alexander Engström slutar på 
VHV Företagsgrupp

V H V  F Ö R E TA G S G R U P P

Kent M AnderssonMartin Franzén

Ekenman Fastighet AB hyr ut
lokaler i Vinsta. Här finns lokaler för

kontor, industri och hantverk.

Vi finns i Vinsta –

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

Bygger och förvaltar.
Hyr ut hotelllägenheter.

och har plats för Dig!
Vill du bli 
medlem?

I VHV Företagsgrupp       
Ring Martin 070-674 00 00 

eller maila martin.franzen@
sequiturconsulting.se

Vill du bli 
medlem?

I BUF Företagsgrupp 
Ring Håkan Rosander 

070-577 7019 
eller gå in på www.fgs.nu/

Itemid=396

http://www.fgs.nu/?Itemid=396
http://www.fgs.nu/?Itemid=396
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B R O M M A ,  L U N D A  O C H  V H V  F Ö R E TA G S G R U P P E R

En del av Färgtryckarn

08 - 445 40 30
Vallingbytryckeri.se

En lokal leverantör att lita på!
Är ni ett bolag med höga krav på kvalité 
och flexibilitet? 

Då har vi något gemensamt! 
Kundbemötande står alltid i fokus för oss 
och vi arbetar för att erbjuda branschens 
bästa service. Dyrt tänker ni? Inte alls 
säger vi! 

Just nu
500st visitkort

420:-
exkl. moms & frakt

Med Stockholms Innovationsstipen-
dium vill Stockholms stad stimulera 
och premiera entreprenörer att 
fortsätta satsa på och utveckla nya 
idéer och innovationer. I år höjs 
stipendiesumman för varje kategori 
med cirka 20 000 kr, från 85 700 kr 
till 105 000 kr. 

Onsdagen den 17 augusti går startskot-
tet för att söka Stockholms Innovations-
stipendium. Sex stycken innovationer 
kommer att få dela på sammanlagt 630 
000 kronor.
- Det här är ett sätt för staden att upp-
muntra nya idéer och innovation, det är 
också det största stipendiet i sitt slag i 
Sverige. Bra idéer lägger grunden till nya 
företag och skapar jobb i Stockholm, och 
vårt mål med innovationstipendiet är att
premiera framväxten av nya produkter 

och tjänster, säger Karin Wanngård (S), 
Finansborgarråd Stockholms stad och 
ordförande i Stockholm Business Region.
Stipendiet delas ut i sex kategorier som 
representerar Stockholms styrkor; Tech, 
Miljöteknik, Kulturella och kreativa 
näringar, Vardagsprodukter, Besöksnäring 
och Life Science. Varje kategori bedöms av 
en expertjury bestående av några av Sve-
riges främsta entreprenörer, investerare, 
innovationsforskare och branschexperter. 

Vem kan söka stipendium?
Stipendierna kan sökas av personer som 
bor, arbetar eller studerar inom hela 
Stockholms län. Stipendiet delas ut av 
finansborgarrådet Karin Wanngård (S) 
under en ceremoni i Stockholms stadshus 
i anslutning till Nobelveckan i december.
Även i år delas Stockholms Accelerations-
stipendium, som instiftades 2015, ut och 

kan sökas av de tre senaste årens vinnare 
av Stockholms Innovationsstipendium. 
- Vi vill gärna se fler bärande innovationer 
förverkligade i framgångsrika företag, 
säger Agne Johansson vars stiftelse möjlig-
gör både innovationsstipendiet och accele-
rationsstipendiet. 
Läs mer på: www.innovationsstipendiet.
se Twitter: @SthlmInno. För ytterligare 
information om Stockholms Innovations-
stipendium kontakta innovationsstipen-
dium@stockholm.se. För att nå finans-
borgarråd Karin Wanngård (S), kontakta 
pressekreteraren för Socialdemokraternas 
kansli Ömer Oguz, mail: omer.oguz@stock-
holm.se tel: 076-122 92 34
Läs mer om stipendiet samt om årets jury-
medlemmar i bifogat dokument. Facebook 
LinkedIn Google+ E-post Skriv ut Dela på 
din blogg.

Marie Engström

Stockholms Innovationsstipendium öppnar för 
ansökningar den 17 augusti

http://www.innovationsstipendiet.se/
http://www.innovationsstipendiet.se/
mailto:innovationsstipendium@stockholm.se
mailto:innovationsstipendium@stockholm.se
mailto:omer.oguz@stockholm.se
mailto:omer.oguz@stockholm.se
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/&t=Detaljsida
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/&title=&source=http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/&summary=
https://plus.google.com/share?url=http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/&hl=sv
mailto:?subject=Subject&body=http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/
file:///Users/solveighellmark/MEGA/Projekt/Nr%203.%202016/s%2018/javascript:window.print();
http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/
http://press.stockholmbusinessregion.se/sv/Detaljsida/Stockholm%20Business%20Region/pressrelease/1520139/
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VHV 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

Styrelse 2015/2016
Ordförande:
Marie Engström, Sequitur AB
Ledamöter:
Åsa Eriksson, Handelsbanken
Niklas Persson, Coop Forum 
Ulf Ekenman, Ekenman Fastighet AB, 
Johan Lilja, Läkarmissionen
Marie Eriksson, Hesselby Slott
Birgitta Dickson, Kintore Kompetens 
Niklas Gahm, Svenska hus   
Adjungerande
Ludvig Abrahamsson, 
Stadsdelsförvaltningen
Kent M Andersson, samordnare
Petra Kratz, ekonomi
Revisorer:
Henrik Andersson,
Vällingby Redovisningsbyrå
Valberedning:
Tom Mellkvist, Ekenman Fastighet AB
Lars Jakobsson, Bled konsult

Bli medlem i VHV Företagsgrupp. 
08-739 24 80 
info@vinsta.com

Lundas Företagsgrupp
C/o Håkan Rosander
Grävlingsvägen 25
167 56 Bromma
E-post: info@lundaforetagsgrupp.se
Hemsida: www.fgs.nu/lunda
Org.nr: 802115-0598

Lundas styrelse 2015/2016
Ordförande:
Håkan Bolinder, FastPartner
Lasse Bengtsson, Fructus Data
Jens Lundberg, Sagax
Lars Nilsson, KGK Fastigheter
Håkan Runnstrand, MediCarrier
Anders Hägglund, Brostaden
Adjungerade 
Torbjörn Gustavsson , Spånga-Tensta 
SDF
Håkan Rosander, Lunda FG

Bli medlem i Lunda Företags-
grupp
www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/
lunda-medlemsansokan
info@lundaforetagsgrupp.se
070-577 7019

Har du frågor är du mycket välkommen 
att höra av dig.
Med vänlig hälsning/ Håkan Rosander
070-577 7019

BUF Företagsgrupp
C/o Håkan Rosander
Grävlingsvägen 25
167 56 Bromma
E-post: info@brommaforetagsgrupp.se
Hemsida: www.fgs.nu/bromma-
ulvsunda
Org.nr: 802401-8288

BUFs styrelse 2015/2016
Ordförande:
Anna Axelsson, Husdjursshopen i 
Bromma                                  
Tina Nylén, Handelsbanken                                          
Lasse Lehtiheimo, Best Western STHLM 
BROMMA                           
Pauline von Troil,
Vencom Property Partners                                   
Håkan Wahlström, BRA Sverige                                                     
Anna Westman, Profi Fastighets-
förvaltning                                    
Peder Grunditz, Swedavia                                      
Lisa Montin, Brostaden                                     
Niclas Jakobsen, Brostaden 
Adjungerande                                    
Gunnar Hedman, Bromma SDF                                
Håkan Rosander, Bromma-Ulvsunda FG          

Bli medlem i BUF Företagsgrupp
www.fgs.nu/Itemid=396
info@brommaforetagsgrupp.se
070-577 7019

B R O M M A , L U N D A  O C H  V H V  F Ö R E TA G S G R U P P E R

Gilla oss på Facebook!

08-38 04 40
www.riddersviksgard.se

Konferens
på Ridders vis!

RID_0005_konferensannons_vinsta.indd   1 2016-05-18   08:18

Siktgatan 5 Vinsta
Öppettider  

Mån-Fre 9-20 
Lör 09-19, Sön 10-18

Vinsta Grossen
Köp för 500 kr så får du 

50 kr rabatt vid 
uppvisning av denna 

kupong! 50 kr
Rabatt!

Erbjudandet gäller till den 31 juli

Nya medlemmar i VHV 
Veteranpoolen i nordvästra 
Stockholm
Veteranpoolen erbjuder kompetenta 
veteraner som vill fortsätta arbeta efter 
pension. Vi finns för privatpersoner i 
deras hem och för företag inom bl.a. 
fastighetsservice, ekonomi, administra-
tion, reception. 
Kontakta oss gärna på mejl: 
gunilla.b.lundqvist@veteranpoolen.se eller 
på telefon: 070 467 98 64. 
www.veteranpoolen.se
En extra resurs från Veteranpoolen skapar 
ökad livskvalité i vardagslivet och en flexi-
bel, kostnadseffektiv bemanningslösning 
för företagen. All vår personal, avtals- och 
ålderspensionärer, arbetar med stor glädje 
för att de vill och kan.

mailto:info@lundaforetagsgrupp.se
http://www.fgs.nu/lunda
http://www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/lunda-medlemsansokan
http://www.fgs.nu/lunda-bli-medlem/lunda-medlemsansokan
mailto:info@lundaforetagsgrupp.se
mailto:info@brommaforetagsgrupp.se
http://www.fgs.nu/bromma-ulvsunda
http://www.fgs.nu/bromma-ulvsunda
http://www.fgs.nu/?Itemid=396
mailto:info@brommaforetagsgrupp.se


Tisdagen den 4 oktober kl. 19.00-20.30 är du som är företagare i
Hässelby-Vällingby stadsdelsområde välkommen på företagsträff.
Temat för kvällen är näringsliv och trygghet och bland annat berättar 
kommunpolis Håkan Thor om polisens trygghetsarbete i området. 

Var:  Stadsdelsförvaltningens huvudkontor, Cronqvistsalen,
          ingång från Astrakangatan 19 Hässelby gård.  

När: Tisdag 4 oktober kl. 19.00-20.30, fika serveras från kl. 18.30 

Anmäl dig senast 3 oktober till: ludvig.abrahamsson@stockholm.se 

Välkommen på företagsträff!

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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