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Minnesanteckningar från 
företagarrådet 23 september 
2015 

Mötet öppnas  
Mötet öppnades.  

Presentation  
Samtliga närvarande presenterade sig.  

Idag var företagarrådet inbjudet till Högdalsgruppen, 

Högdalens företagarområde. Bernt Fernström hälsade alla 

välkomna. 

Fiber i företagarområdet 
Bengt Forslund och Jörgen Engwall från Stokab informerade 

om att av 50 fastigheter i området har 47 anslutit sig till 

fibernätet och med beräknad driftsättning under oktober 

månad. Därefter blir de anslutna kontaktade av olika 

operatörer. (Stokab är helt operatörsoberoende). 

Högdalsgruppen har tagit fram några alternativa operatörer.  

Knut Sahlström informerade kort vad företagarna bör tänka på 

vid val av operatör, tider, hastigheter och att endast ta det man 

behöver. Att ta in offerter och läsa avtalen väldigt noga och 

följa upp avtalet löpande. Knut förslog att man går ihop om 

man har samma behov för att få ett lägre pris. 

Stadsdelsdirektören informerar 
Lena Lundström-Stoltz informerade kort om vilka kommunala 

verksamheter stadsdelsförvaltningen ansvarar för, socialtjänst, 

förskola/fritid, äldreomsorg och funktionshinder. Skolan ligger 

under utbildningsförvaltningen.  

Enskede-Årsta-Vantör har den största budgeten av de 14 

stadsdelsförvaltningarna och det är ca 97 000 invånare. Inom 

ca 15 år förväntas det att byggas ca 24 400 lägenheter. 

Stadsdelsnämnden ansvarar för de lokala näringslivsfrågorna. 
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Återkoppling från trafikkontoret 
Magnus Thulin från SBRD och Cecilia Forsgren, med ansvar 

för den dagliga gatudriften från Trafikkontoret kom till dagens 

möte. Vi fick en kort information om vilka åtgärder som gjorts 

i området (skriftligt svar har skickats till Bernt). Magnus 

Thulin har fått uppdraget att se över trafiksituationen i 

området. 

 

Ett flervägsstopp har upprättats i korsningen 

Kvicksundsvägen-Stallarholmsvägen. Återstående är 

flervägsstopp i korsningen Harpsundsägen-Stallarholmsvägen. 

Det är fortfarande problem vid övergångsstället vid 

Örbyleden. Högdalsgruppen vill att renhållning och snöröjning 

av gatorna sker mellan kl. 18.00 - 06.00 då området i stor sett 

är tomt på bilar. Trafikkontoret har föreslagit städdagar i 

området vilket gör att parkeringsmöjligheter försvinner och 

det är det ont om redan idag. Högdalsgruppen anser att frågan 

har gått fram och tillbaka alldeles för lång tid och vill att man 

fattar ett beslut inom kort. Magnus informerade om att 

förvaltningarna ska samarbeta och se över upphandlingar etc 

för att komma fram till en bra lösning. 

 

Enhetschef Pierre Persson informerade kort om uppdraget att 

införa stadsodlingar. Detta för att göra bl.a industriområden 

lite mer gröna och levande. I Högdalens industriområde så är 

det Cleantech Högdalen som innehar brukaravtalet för 

stadsodlingen. Vid synpunkter på parkdriften i området 

kontakta Pierre Persson, Bernt har Pierres kontaktuppgifter. 

 

Övriga frågor 
En fråga att ta med till nästa möte är om det finns andra 

alternativ till lokal att ha företagarrådsmöten i? 

 

Nästa möte 
Nästa möte 25 november kl. 16-18 hos Högdalsgruppen 

Information om tema och plats kommer ut i samband med 

dagordning inför mötet. 

  

Mötet avslutas  
Mötet avslutades.   

 


