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Bryggerivägen Ett litet område 500 mtr till centrum
med komplett serviceutbud.
Hyresgäster: <10 små företag, produktion.
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Grimman Litet industriområde med två fastigheter.
2 km till centrum. Ingen lokal service. Bra busskommunikation. Hyresgäster: <10 företag med produktion.
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Ekeby 5 km till centrum. Ingen lokal service. Ingen direkt
busskommunikation till området. Hyresgäster: Ett företag
– Revent AB, produktion.
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Hagängen Område med ett antal mindre fastigheter,
3,5 km från centrum. Viss lokal service finns i området och
på närliggande sjukhus. Bra busskommunikation. Hyresgäster: 10-25 mindre företag, tjänster och produktion.
Blandade branscher.

B

9

20

16

C

A
19

18
6

24
D

Eriksberg/Eksberg Markområde med viss bebyggelse
för trädgårdsverksamhet, 4 km från centrum. Hyresgäst:
f.n. finns här en butik med försäljning av trädgårdsprodukter

4

17

Hästhagen 3 km från centrum. Service i Rondellen,
1 km. Bra busskommunikation. Hyresgäster: 10-25 små
företag, olika verksamheter främst produktion. Lagerhotell,
uthyrning byggnadsställningar etc.
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Erikslund 6 km från centrum. Ingen lokal service.
Begränsad busskommunikation. Hyresgäster: <10 företag,
produktion, huvudsakligen entreprenad.
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Fresta-Smedby 8 km från centrum. Ingen lokal service.
Ingen busskommunikation. Hyresgäster: <10 företag,
huvudsakligen produktion bl.a. brädgård och rökeri
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Infra City Stor företagspark med både konventionella och
mycket modernt utformade kontor. Ligger utefter E4, 4 km
från centrum. Viss lokal service finns. Bra busskommunikation. Hyresgäster: 170 företag med tonvikt på tjänster, ett
fåtal producerande företag och butiker finns. Stora branscher är IT, telekom och flygbolag (Kodak, Dell, Rank Xerox,
Britania Airwys etc). Hotell med konferens- och mässverksamhet. Dessutom finns det två kontorshotell.
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Johanneslund 3 km från centrum. Område med fyra
stora fastigheter. Viss lokal service - restauranger, närhet
till Infra City och Rondellen. Bra busskommunikation.
Hyresgäster: 25-50 företag, huvudsakligen tjänster.
Siemens AB har en stor kontorsfastighet i detta område.
I området finns också den lokala brandstationen.

Köpcentra
Väsby Centrum
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A Ett komplett inomhus köpcentrum i de centrala
delarna av Upplands Väsby. Ca 60 butiker inom
olika områden Restauranger, café, konditori,
bank, post, apotek, systembolag, polisen, resebyrå och kontorsfackhandel. Där finns även huvuddelen av kommunens förvaltningar.
Korpkulla, Centralvägen

B Ett utomhus köpcentrum i området närmast järn-

Glädjen 2 km från centrum. Lokal service i Rondellen. Ett
antal mindre fastigheter med olika ägare. Bra kommunikationer, nära E4 och regelbunden busstrafik. Hyresgäster:
25-50 små och medelstora företag, huvudsakligen tjänster,
viss produktion samt några butiker. MacDonalds, bilförsäljning, mattor etc

Kranvägen I anslutning till Infra City, 3,5 km från centrum. Viss lokal service finns i Infra City och Rondellen. Bra
busskommunikation. Hyresgäster: <10 företag, butiker och
produktion.

Löwenströmska Löwenströmska sjukhuset, 4 km från
centrum. Viss lokal service finns. Bra busskommunikation.
Planering pågår för en utbyggnad av området. Hyresgäster:
Företag främst inom vård och omsorg. På Löwenströmska
sjukhuset finns bl.a. akutsjukvård, vårdcentral och en
psykiatrisk klinik.

vägsstationen. Ett 20-tal butiker, banker, restauranger, café, konditori, resebyrå samt arbetsförmedling.

I UPPLANDS VÄSBY
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Mellangården Ett område med ett 8 fristående mindre
fastigheter. Ligger 3 km från centrum. Viss närliggande
service finns. 2 km till Rondellen. Bra busskommunikation.
Hyresgäster: 25-50 mindre företag, tjänster och produktion
i olika branscher, bl.a. medicinsk teknik, skyltproduktion mm.
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Skälby Ett antal mindre fastigheter, 2,5 km till centrum
och 1 km till Rondellen. Bra busskommunikation.Hyresgäster: 10-25 företag, främst produktion. Olika branscher.
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Messingen Äldre industriområde, direkt i anslutning till
järnvägsstationen och centrum. Stort utbud av lokal service
i Korpkulla. Hyresgäster: 50-100 företag av olika typer,
tjänster, produktion och butiker.
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Stora Wäsby Område i slottsmiljö, 2 km till centrum.
Ingen lokal service. Viss busskommunikation till området.
Hyresgäster: 10-25 företag.
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Njursta 2 km från centrum, 1 km från Runby torg med
viss service. Bra busskommunikation. Ett antal större fastigheter med en hyresgäst i resp. fastighet. Hyresgäster:
<10 företag, produktion och lager.
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Optimus Några större fastigheter. Nära järnvägsstationen
och centrum, 500 mtr, med stort utbud av service. Bra busskommunikation. Hyresgäster: 25-50 företag, tjänster och
produktion samt vissa butiker.
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Vatthagen I anslutning till Rondellen med bra serviceutbud, 2 km till centrum. Bra busskommunikation, närhet till
avfart från E4. Hyresgäster: 10-25 företag, tjänster, produktion och butiker.
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Runby 1,5 km från centrum, 500 meter från Runby torg
med visst serviceutbud. Ett antal mindre fastigheter. Bra
busskommunikation. Hyresgäster: 10-25 företag, tjänster
och produktion, blandade branscher.

Mindre köpcentra

Tömmen 2 km från centrum. Ett litet område med två
fastigheter. Ingen lokal service. Bra busskommunikation.
Hyresgäster: <10 företag, tjänster.

Åsen I anslutning till Rondellen med bra serviceutbud,
2 km till centrum. Bra busskommunikation, närhet till
avfart från E4. Hyresgäster: 10-25 företag, tjänster, produktion och butiker.

butiker. Restaurang.
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Rondellen

D Ett mindre utomhus köpcentrum med ca 10
butiker. Restauranger. Post. Kontorsfackhandel.
Sigma Centrum

E Ett litet inomhus centrum med ca 5 butiker.
Restaurang.
Infra City

F I Företagsparken finns ett antal butiker , bl.a.
livsmedel, radio/TV, hästsportartiklar. Gym.
Restauranger. Kontorsfackhandel

Marabou Ligger utefter järnvägen, 1 km till centrum.
I området finns Marabous huvudkontor och fabrik

Skopan 2,5 km från centrum, 1 km från Rondellen. Två
fastigheter. Bra busskommunikation. Hyresgäster: <10 företag, huvudsakligen två företag, tjänster och produktion.

Centrum = området Väsby Centrum och Järnvägsstationen.
Produktion = företag som även har egen fysisk produktion och säljer till andra företag.

Älvhagen Litet industriområde, 5 km från centrum. Ingen
lokal service, 3 km till Rondellen. Bra busskommunikation.
Hyresgäster: <10 företag, produktion, främst verksamma
med swimmingpooler.

Tjänster = företag som säljer produkter eller tjänster till andra företag.
Butiker = företag som huvudsakligen vänder sig till konsumenter med tjänster eller produkter.

Foto och produktion: Du1 Reklam & Foto

Runby torg

C Ett mindre utomhus köpcentrum med ca 10

