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Den 6 juni bjuds det på en härlig mix av 
underhållning och traditionellt national-
dagsfirande vid Hembygdsgården i Runby. 

Välkommen att njuta av körsång, dansupp vis
ning, trollkonster och dropin vigsel.

För tjugoförsta året i rad firas Sveriges 
nationaldag i den vackra miljön på Hem bygds 
gården. Evenemanget brukar vara mycket 
uppskattat av invånarna, vilket det stora 
besökarantalet är ett tydligt bevis på. Efter
middagen bjuder på flera sång och dansupp
visningar. Precis som vanligt offentliggörs 
även vem som utsetts till Årets Väsbybo. 
Dessutom hålls en trevlig medborgarcere
moni för alla Väsbybor som blivit svenska 
medborgare under 2014.

Går ni i giftastankar? För andra året i rad 
arrangerar kommunen dropin vigsel i sam

Nu börjar planerna för det nya utvecklings-
området Eds Allé ta fart på allvar. Den 24 
maj var det säljstart för de första bostä-
derna, 30 småhus, som byggherren Besqab 
kommer att uppföra i området kring Eds 
Allé och Prästtorpsvägen.  

Husen byggs som äganderätter i två olika 
storlekar, 129 kvm och 147 kvm. Något som 
är utmärkande för dessa hus är att de har 
väldigt stora tomter i jämförelse med annan 
nyproduktion, ända upp till cirka 1 500 kvm. 

Intresset för bostäderna är stort. Redan 
innan priser och planlösningar varit tillgäng
liga för allmänheten hade över 160 intresse
anmälningar inkommit. Det vackra land

skapet i kombination med närheten både 
till skolor, butiker och goda kom

munikationer tros locka många 
barn familjer. Inflytt

ningen är beräk

TIPS TILL FÖRENINGAR!

I Vilundaparken finns ett mötesrum 
som alla ideella föreningar har möj-
lighet att boka helt utan kostnad.

Lokalen rymmer 40 personer och är 
avsedd för tillfälliga möten. För att få 
boka lokalen måste din förening vara 
aktiv i Upplands Väsby och registre
rad i kommunens föreningsregister. 

Varje förening får boka lokalen 
vid upp till 15 tillfällen, á 3 timmar, 
per år. Mötesrummet ligger på över
våningen i Vilundaparken, bredvid 
föreningsgymmet. 

Via etjänsten, ”Boka lokal”, som 
du hittar på kommunens hemsida 
kan du enkelt söka efter lediga tider 
och göra en bokningsförfrågan. 
Under perioden 10 juni–25 augusti är 
lokalen inte bokningsbar.

band med nationaldagsfirandet. Passa på att 
bli vigda av kommunens förrättare. Ni får ett 
minnesbevis och vigselfika. Om ni vill får ni 
även dansa en bröllopsvals på scenen. Glöm 
inte att ta med er två vittnen, samt hinders
prövning och vigselintyg från Skatteverket.

Program för nationaldagsfirandet hittar 
du på kommunens hemsida. n

nad till hösten 2016. På Svensk Fastighets
förmedlings hemsida hittar du ytterligare 
information.

I området planerar Väsbyhem även att 
bygga 260 lägenheter, 20 parhus och ett par 
butikslokaler. I slutet på april tecknade 
bostadsbolaget ett avtal med entrepre nören 
Midroc. Avtalet innebär att parterna kommer 
att samverka genom hela byggprocessen. 

Syftet är att optimera nytänkande  
samt dra nytta av tidigare erfarenheter, 
exempelvis från det pågående nybyggnads
projektet i Sigma. Projekteringen har precis 
påbörjats och byggarbetena av de 2–4 
våningar höga flerbostadshusen kommer att 
starta nästa år. De första hyresgästerna 
beräknas kunna flytta in 2017. n

Mer information om projekten hittar  
du på www.besqab.se och  
www.vasbyhem.se.

Dags för säljstart

FESTLIGT FIRANDE
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Var tvättar du  
din bil?
Varje år rinner miljontals liter 
orenat tvättvatten rakt ut i våra  
vattendrag och sjöar. Tvättvatten 
som innehåller rester av giftiga 
metaller, olja och kemikalier från 
bilvårdsprodukterna du använder. 

Majoriteten av de biltvättar vi gör 
sker fortfarande på garageuppfarten 
eller på parkeringsplatser i anslut
ning till bostaden. Om du tvättar din 
bil på gatan kan föroreningarna från 
smutsvattnet via dagvattenbrunnar 
ledas rakt ut i Mälaren, varifrån vi tar 
vårt dricksvatten.  

Genom att tvätta bilen i en bil
tvättanläggning, minskar du de far
liga utsläppen, samtidigt som du 
bidrar till ett renare Väsby. I tvättan
läggningarna, både de automatiska 
och ”Gör det självhallarna”, renas 
smutsvattnet innan det släpps ut i  
det kommunala avloppet. 

I tvättanläggningarna där du får 
ta med dig egna bilvårdsprodukter, 
såsom bilschampo och avfettnings
medel, är det viktigt att välja miljö
anpassade alternativ. n
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12 NÄRINGSLIVSBILAGA
På Bollstanäs skola arbetar man aktivt med 
entreprenöriellt  lärande.

Mitt Väsby är en kommuntidning som ges ut av  
Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby. 
Tidningen ska informera om aktuella händelser  
i kommunen och ge tips och kunskaper om vad  
Väsby har att erbjuda.

ansvarig utgivare Linda Corsvall,
Upplands Väsby Kommun

produktion Contactor Marknadskommunikation AB
redaktör Maria Sjöström, maria@contactor.nu

grafisk form & original  
Contactor Marknadskommunikation

omslagsbild Rosie Alm

tryck Lenanders Grafiska, Kalmar.
Tidningen trycks i 20 000 ex och utkommer  
4 gånger/år.

Mitt Väsby finns även på internet:
www.mittvasby.se

Vad vill du läsa om? Tipsa redaktionen 
på www.mittvasby.se

NÄRINGSLIVETS VÄSBY

04 ELEVERNA I FOKUS
Astrid Täfvander, kommunens nya  
utbildningschef, om utvecklingen av  
organisationen, projektet ”Ett Lärande 
Väsby” och framtiden för Väsbys elever.

06 ATTRAKTIVA RADHUS
Möt Erik, Maria och Johan, tre av  
Wäckare Ängs första invånare. 

08 KUL I SOMMAR
Vad vill du hitta på i Väsby i sommar?  
Gå på rockfestival, utmana vännerna på 
bangolf eller varför inte testa forntida  
hantverk på Gunnes gård. 

09 STÖD FÖR UNGDOMAR
Vägval ungdom är en ny verksamhet som 
hjälper ungdomar som varken jobbar eller 
pluggar att få ny motivation. 

10 BREDARE KULTURUTBUD
Det nya kulturhuset, vid Messingen,  
kommer att ha ett stort scenrum med plats 
för upp till 500 besökare. Perfekt för  
bland annat konserter, dans och teater
föreställningar.

11 EFTER MAKTSKIFTET
Flera satsningar för Väsbys barn och ung
domar har genomförts hittills i år. Kommun
styrelsens ordförande, Mathias Boman (S), 
berättar mer.

Om du eldar upp ditt trädgårdsavfall bildas 
föroreningar som kan förorsaka allergier 
och ge besvärande rök för dina grannar. 

Enligt kommunens föreskrifter är det där 
för förbjudet att elda ris och övrigt träd gårds
avfall. Förbudet gäller året runt.

Just nu hör många Väsbybor av sig till 
Miljö och hälsoskyddskontoret och klagar 

I Väsby finns många trevliga 
badplatser du kan tillbringa 
en varm sommardag på. 

Varje säsong tar Miljö och 
hälsoskydds kontoret bak
teriologiska prover för att 
kontrollera att kvaliteten på 
badvattnet är bra.

Vid Kairobadet, som 
klassas som ett EUbad, görs 
provtagning vid fyra tillfällen 
under badsäsongen, mellan 
den 21 juni och 15 augusti. Vid 
den anlagda badplatsen i Boll stanäs och friluftsbaden i Sättra och Fysingen tas prover vid 
tre tillfällen. 

I samband med vattenprovtagningen, som genomförs enligt EU:s badvattendirektiv, 
kontrolleras siktdjupet samt eventuell förekomst av algblomning i vattnet. n

Resultat från provtagningen kan du se på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se. Vill du ha mer infor
mation om algblomning hittar du det på kommunens hemsida.

över att de besväras av eldning  
i trädgårdar. 

Visste du att när organiskt 
material bränns upp bildas det 
mängder av skadliga ämnen 
såsom sot, tjära och bensen? 
Ämnen som inte bara smutsar 
ner utan även ökar risken  
för bland annat astma och  
lungcancer. 

Eldningsröken kan även leta 
sig in i de bostäder som har 
fläktstyrd ventilation, vilket gör 

att inomhusluften påverkas. 
Var schysst mot både miljön och  

dina grannar! Lämna ditt trädgårdsavfall 
kostnadsfritt på SÖRAB:s åter vinnings
cen tral i Smedby. De tar emot allt träd
gårds avfall du kan lägga i en vanlig kom
post, till exempel ris, grenar, buskar, löv, 
ogräs med mera. På www.sorab.se 
hittar du öppettider. n

Tänk på dina grannar!
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Astrid Täfvander har kommunens  
kanske viktigaste och mest spännande 
jobb just nu. I sin roll som skolchef  
för det helt nyinrättade utbildnings-
kontoret har hon ansvar för hela  
utbildningsområdet, vilket innefattar 
alla skolor i Väsby. 

Det nya utbildningskontoret, som inrät
tas den 1 juni i år, är en del av den ut
veckling av organisationen som just nu 
pågår i kommunen. All utbildning samlas 
under en ny, egen organisation, vilket 
skapar en tydlig ledning för skolan.

– Jag tycker det är naturligt att alla 
frågor som rör utbildning samlas under 
en enhet. Det finns många kloka och 
kompetenta medarbetare här i Väsby  
och det är viktigt att ta tillvara på de kun
skaper och erfarenheter som finns. Det 
kommer givetvis ta lite tid innan allt 
faller på plats och vi hittar rätt arbets
sätt, men hittills känns det jättebra, 
säger Astrid.

Astrid har tidigare arbetat som förvalt
ningschef på Bildningskontoret i Örn
sköldsvik där hon bland annat arbetade 
med en stor organisationsförändring. 
Hennes viktigaste uppdrag var dock att 
bidra med stöd till verksamheterna och 
rektorerna för att höja resultaten i sko
lan. Detta är erfarenheter hon kommer 
att ha nytta av i Väsby.

– Jag ser det som en stor, men sam
tidigt väldigt rolig utmaning. Det är vik
tigt att våra barn och ungdomar får en 
bra start i livet. Vi utbildar dem för fram
tiden. Därför måste vårt arbete alltid 
utgå från vad som är bäst för våra elever. 
Jag har sett flera goda exempel från hur 
skolorna i Väsby arbetar idag och tror att 
vi kommer få se en positiv utveckling de 
kommande åren, säger Astrid.         

Ett av utbildningskontorets viktigaste 
uppdrag är att skapa goda förutsätt
ningar för samtliga skolor i Väsby, både 
de kommunala och de som drivs i privat 
regi. För att lyckas med detta kan skol
utvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby”, 

som körde igång förra året, vara en 
viktig faktor.

– ”Ett lärande Väsby” är helt fantas
tiskt. Jag har aldrig sett ett projekt där 
man har ett så nära samarbete mellan 
elever, lärare, föräldrar, pedagoger, rek
torer, förtroendevalda och tjänstemän. 
Jag tror det är unikt för Sverige, säger 
Astrid.

Skolinspektionens granskning som ny
ligen slutförts ses också som ett bra  
underlag att utgå från då man planerar 
verksamhetens framtida utveckling.

– Externa revisioner är både bra och 
användbara för framtiden. Det ger oss en 
riktning om hur vi ska jobba vidare. Något 
vi fått anmärkning på, som vi arbetar  
för att förbättra, är att följa upp och ana
lysera verksamheternas resultat. Vi får 
dock inte tappa fokus från eleverna. Det 
är ungdomarna som är vår framtid, 
säger Astrid. n

Utbildning för framtiden

Den nya utbildnings 
chefen,  Astrid Täfvander,  
har sett flera goda exem 
pel från verksamheterna i Väsby. 
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Just nu arbetar kommunen med att skapa 
en tydligare organisation. Tre nya kon-
tor, alla med konkreta ansvarsområ-
den, har nyligen inrättats för att höja 
kvaliteten på Väsbys välfärdstjänster.

Den 1 juni upphör Väsby Välfärd och  
ansvaret för kommunens välfärdstjäns
ter fördelas på utbildningskontoret, social 
och omsorgskontoret samt kultur och 
fritidskontoret. 

Syftet med den nya struk turen är att 
åstadkomma ett helhets ansvar och 
samlad kompetens för utvecklingen av 
respektive verksamhetsområde. Både 

Nöjda företag
Väsbys företagare är allt nöjdare 
med servicen de får från kommu-
nen. Bäst är kommunen vad gäller 
områdena tillgänglighet, bemötande 
och kompetens. 

Resultatet baseras på en enkät, 
en NKIundersökning (NöjdKund
Index), som besvaras av företag som 
haft ärenden hos kommunen förra 
året. Under 2014 har kommunen för
bättrat sitt index från 72 till 73. Det 
är ett tydligt bevis på att kommunens 
arbete med att förbättra service 
och bemötande till näringslivet gett 
resultat och att det är en process 
som ständigt pågår.

NKIundersökningar av denna 
modell genomförs för kommuner i 
hela landet. Rankingen mellan kom
munerna släpps den 4 september. n

Har du frågor gällande adress registret,
vill du beställa kartmaterial eller  

mättjänster, kontakta oss på  
kartverk@upplandsvasby.se eller telefon 
08590 970 00. För ytterligare informa

tion www.upplandsvasby.se

Kontoret för samhällsbyggnads kart-  
och GIS-enhet ansvarar för adres-
sättning och kontinuerlig uppdatering 
av det nationella adress- och lägen-
hetsregistret i Upplands Väsby. I varje 
nummer av Mitt Väsby informerar 
enheten om aktuella förändringar.

n Sex nya tomter har avstyckats 
utmed Räntmästarvägen i Frestaby. 
Tomterna har fått de nya adresserna 
Räntmästarvägen 3–13.

n De sju radhus som är under bygg
nation utmed Baldersvägen har fått 
adresserna Baldersvägen 3A–3G.

n För att förtydliga adresserna till 
verksamheterna vid idrottsanlägg
ningen Vilundaparken, har alla entréer 
fått egna adresser. Nya minigolfbanan 
– Husarvägen 25, simhallen – Husar
vägen 27, idrottshallen – Husarvägen 
29 och ishallen – Husarvägen 31.

kommunala och externa utförare ska 
känna att det finns tydliga ramar och 
system att verka inom.

Omorganisationen innebär att verksam
heterna kommer få tydligare ansvars
områden samt ett ökat fokus på kunder
nas behov. För alla som är leverantör 
inom några av kommunens välfärds
tjänster kommer det även att bli enklare 
att ha en tät dialog med kommunen. 

Väsbyborna kommer givetvis också 
att gynnas av utvecklingen av organisa
tionen i och med att kvaliteten på väl
färdstjänsterna höjs. n

HÖJD KVALITET  
OCH TYDLIGARE ANSVAR
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NATURNÄRA DRÖMBOENDE

Wäckare Äng innefattar 63 rad och 
parhus, i två olika storlekar, 131 kvm 
och 160 kvm. Priset varierar mellan 
4 100 000–4 850 000 kronor. Områ
det byggs i tre olika etapper, mellan 
2013 och 2015. De första husägarna 
flyttade in i november 2014. Som
maren 2016 kommer alla husen vara 
klara för inflyttning.
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För ett par månader sedan flyttade  
familjen Olebark Ringheim in i ett av  
de nybyggda radhusen i Wäckare Äng.  
Det moderna tvåvåningshuset med 
spännande arkitektur har redan blivit 
deras fristad. 

Hemmet är inrett i en charmig retrostil, 
trivsamt och funktionellt möblerat för att 
det ska vara enkelt att umgås tillsammans 
med familj och vänner. Här finns det gott 
om utrymme, 160 kvm för att vara exakt, 
för ettårige sonen Johan att leka på.

alla pratade om. Men när vi väl såg husen 
på nära håll blev vi helt förälskade. Allt 
kändes helt rätt direkt, säger Maria. 

Husen i Wäckare Äng är, som de allra 
flesta Väsbybor säkert lagt märke till, inte 
raka utan har ett böljande formspråk med 
takåsar som varierar i höjdled. 

– Inspirationen har arkitektbyrån  
PS Arkitektur hämtat från Gamla Stallet 
på Stora Wäsby, där ingen takås är helt  
i våg. Vinklarna ger husen ett både spän
n ande och karaktäristiskt utseende, 

retrosoffa där hela familjen kan sitta  
och läsa en bok eller bara mysa. Till vän
ster om balkongdörren, som vetter ut 
mot terrassen, står ett grönt vitrinskåp, 
som ser ut att vara vintage, men är 
inköpt hos möbeljätten IKEA. 

– Vi gillar att mixa både nytt och 
begagnat. På secondhandbutiken 
Skopan här i Väsby kan man göra 
många fina fynd. Där hittade vi exem
pelvis vårt köks bord. Men det gäller  
att vara ute i tid. Varje fredag lägger 
Skopan ut nya bilder på sin Face

– Vi trivs så otroligt bra här. Om det  
var möjligt skulle vi vara hemma jämnt. 
Vi märker stor skillnad på Johans väl
mående sedan vi flyttade hit. Visst, han 
är i en ålder där utvecklingen går snabbt, 
men det är uppenbart att han verkligen 
njuter av att kunna springa omkring och 
leka på de öppna ytorna, både inomhus 
och ute på terrassen eller på gräs
mattan, säger Maria.

Maria är född och uppvuxen i Väsby, 
medan maken Erik kommer från grann
förorten Täby. Paret träffades under sin 
studenttid i Uppsala, då båda var aktiva 
inom nationernas verksamheter. Maria 
pluggade till lärare och Erik till präst. 
Lite drygt tre år efter att paret gift sig 
föddes Johan och det var väl då tankarna 
om en större bostad väcktes. 

Den första tiden som nyblivna föräld
rar blev det hel del barnvagnspromena
der runt om i Run by. Några vändor gick 
förbi byggprojektet, med den lite annor
lunda arkitekturen, nere på ängen. 

– Just då var vi egentligen inte på jakt 
efter ett radhus. Första gången vi gick hit 
var det för att kolla på de knasiga taken 

säger Sandra Branthammer, marknads
ansvarig på Småa, som är byggherre för 
Wäckare Äng.  

Maria och Erik fascinerades av både 
husen och området. De sprang på vis
ningar nästan varje helg och lyckades till 
slut hitta sitt drömhus. Den närmaste tiden 
var familjen minst sagt förväntansfull. 

– Innan vi flyttade in var jag och 
Johan här och spanade genom fönstren 
för att följa färdigställandet av huset. 
Ibland hade vi tur och fick komma in  
och kolla lite när en målare eller hant
verkare var här, säger Erik, som varit 
föräldraledig sedan årsskiftet. 

Maria sätter på en kanna kaffe medan 
hon berättar att familjen trivs bäst i en 
lugn miljö, med närhet till naturen. I det 
stora köksfönstret får man en föraning 
om hur tilltalande utsikten kommer att 
vara då hela ängen står i blom. 

På fönsterblecket står en ståtlig 
orkidé tillsammans med några gröna 
glasprydnader. Det är tydligt att paret är 
intresserade av heminredning och dess
utom har öga för det. 

I vardagsrummet finns en fin rosa 

booksida. Vi brukar sitta och titta på 
dem tillsammans för att inte missa 
något kul, säger Maria. 

Att vara ute i naturen är ett betydelse
fullt inslag i familjens vardag. Det vackra 
landskapet med Väsbyån och Barock
parken utanför husknuten är något som 
verkar uppskattas av många. 

– I dagsläget finns bara ett fåtal hus 
kvar till försäljning i hela Wäckare Äng. 
Anledningen till den stora efterfrågan 
tror jag är en bra produkt i kombination 
med det centrala, men samtidigt natur
nära läget, säger Sandra Branthammer. 

Både Erik och Maria åker kommunalt 
till sina arbeten i Sollentuna, så närheten 
till pendeltågsstationen är givetvis viktig. 
Sen är det givetvis ett plus att stäm
ningen i området är god. 

– Det råder en gemytlig nybyggar
anda här. Vi kände ingen när vi flyttade 
hit, men alla är väldigt glada och vänliga. 
En av grannarna har exempelvis hjälpt 
oss göra en ritning till vår terrass, då det 
visade sig att han är snickare i grunden. 
Men jag och Maria har byggt terrassen 
helt själva, säger Erik. n
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ROCKIG FESTIVAL 

Den 17–18 juli kommer långhåriga musikälskare från hela  
världen återigen att vallfärda till Väsby. Då arrangeras nämligen 
Väsby Rock Festival för tredje året i rad.

Festivalområdet är precis som tidigare förlagt till Vilunda
parkens Idrottsplats. Här kommer ett tjugotal rockband under
hålla från två scener. Mat och dryck finns till försäljning inom 
området. En nyhet för i år är att det i anslutning till området 
kommer att finnas en camping.

Fredagens huvudakter är amerikanska pudelrockarna Danger 
Danger, samt Väsbys stolthet H.E.A.T. På lördagen tros den tyske 
gitarrvirutosen Michael Schenker’s dra storpublik när han äntrar 
scenen med sitt band Temple Of Rock. Höjdpunkten för många av 
besökarna kan mycket väl vara heavy metalveteranerna W.A.S.P. 
som fått äran att avsluta hela festivalen.

En tvådagarsbiljett till Väsby Rock Festival kostar 995 kronor 
+ serviceavgift. Åldersgränsen är 13 år. Barn under 16 år går in i 
målsmans sällskap. Vill du köpa biljetter eller se fullständigt 
spelschema, gå in på www.vasbyrockfestival.se.

ROCK
VÄXT
FÄRGNING
OCH BAN
 G   LF

Snart är det äntligen sommar. Förhoppningsvis får  
du njuta av både vackert väder och lediga dagar. Vi vill 
passa på att tipsa om några av de roliga aktiviteter 
som du kan ägna dig åt här i Väsby i sommar.

Är du orolig för att din ungdom inte har ett jobb att gå till? 
Har du själv tappat lusten för att plugga? Vägval ungdom är 
en nystartad verksamhet som erbjuder alla mellan 16 och 
24 år, utan sysselsättning, hjälp att hitta ny motivation.

Vägval ungdom initierades av kommunen, i samarbete 
med Arbetsförmedlingen, med anledning av att ungdoms
arbetslösheten i Väsby var något högre än i Stockholms 
län. I mars 2015 var 238 Väsbyungdomar mellan 18 och  
24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen. Totalt bor det cirka 
4 700 ungdomar mellan 16–24 år i Upplands Väsby kom
mun. Statistik visar att mellan 400 och 500 av dem varken 
jobbar eller studerar. Alla dessa ungdomar har dock inte 
kontakt med någon myndighet.

– Vi vill vara en enkel väg in för dessa ungdomar.  
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UPPLEV VIKINGATIDEN

Från och med den 1 juni är Gunnes gård 
öppen tisdag–söndag, mellan klockan 
1000 och 1600. Under sommarmånaderna 
har alla som besöker friluftsmuseet 
möjlighet att testa en mängd olika hant
verk inom spännande teman. Varje tema 
pågår i ett par, tre veckor. Kostnaden för 
att delta i hantverken är från 10 kronor.

Lera (30–31 maj & 6–7 jun) – pröva att 
tumma, ringla och rulla lera som man gjorde 
under forntiden.

Växtfärgning (3 juni–28 juni) – testa att färga 
garn och tyg med färgämnen från naturen.

Hus och gård (30 jun–9 aug) – hjälp oss ar
beta med mindre renoveringar av gården.

Smide (11 aug–23 aug) – prova på att smida 
eller hjälpa till som bäljdräng.

TREVLIGT NÖJE

Samla ihop din familj eller dina vänner 
för en kul utmaning. För några veckor 
sedan öppnade Upplands Väsby Bangolf, 
som invigdes förra året, för säsongen. 
Banan som ligger i Vilundaparkens norra 
del, består av 18 spännande och varie
rande hål som utmanar både nybörjare 
som mer erfarna spelare. Under som
marsäsongen är bangolfen öppen varje 
dag mellan 1100 och 2000, dock lite flexi
belt beroende på väderleken. Här finns 
även en kiosk där du kan köpa lite smått 
och gott. För vuxna kostar det 60 kronor 
att spela, 45 kronor för pensionärer och 
ungdomar 13–16 år, samt 30 kr för barn 
under 12 år.

POPKOLLO FÖR TJEJER

Är du musikintresserad och mellan 
12–16 år? Har du aldrig spelat innan eller 
bara spelat lite grann? Då är det här nå
gonting för dig.

I början av kollot får du testa flera 
olika instrument, till exempel bas, gitarr, 
trummor och keyboard. Baserat på vilket 
instrument du fastnar för, samt vilken 
musikstil du gillar blir du indelad i ett 
band. Tillsammans med ditt band får du 
skriva låtar och repa med hjälp av våra 
bandcoacher. På fredagen blir det av
slutningskonsert för familj och vänner.

I första skedet kartlägger vi hur ung
domens vardag ser ut i dag och jämför 
med hur denne önskar att det skulle se 
ut, säger Azarina Bäckström, projekt
ledare för Vägval ungdom.

En kort tid därefter bokas ytterligare 
ett möte mellan ungdomen och verk
samhetens ungdomscoach, arbetsför
medlare och SIUSkonsulent. Tillsam
mans försöker man hitta en individuell 
lösning, som kan innefatta olika typer av 
aktiviteter, praktik, jobbcoaching eller 
studievägledning. 

– Tack vare vårt breda kontaktnät  
och nära samarbete med Arbetsförmed

lingen och WorkCenter, men även 
lokala företag, folkhögskolor med 
flera, har vi möjlighet att hjälpa fler 
ungdomar komma närmare sina mål. 
Vi ger inte upp och följer givetvis upp 
hur det gått för alla vi har varit i kontakt 
med, säger Azarina Bäckström.

Vill du veta mer? Kontakta oss på  
vagvalungdom@upplandsvasby.se.  
Du hittar oss även på Facebook och 
Instagram. Här finns bland annat  
mer information om våra Öppet Hus
aktiviteter som äger rum vissa ons
dagar mellan 1300 och 1600. n

Nu har Väsby fått ytterligare ett ute
gym och är uppe i fyra stycken totalt. 
Det senaste tillskottet är beläget på 
Vilunda parkens aktivitetsområde, i 
nära anslutning till sporthall, kamp
sportcenter och ishall. 

Vid de 12 stationerna kan du passa 
på att ta ett skönt styrketräningspass 
efter motionsrundan, eller varför inte 
medan dina barn har träning. Ute  
gym met nås enklast via passage
grindarna norr om simhallen.

Väsbys tre andra utegym hittar du 
vid Smedsgärdsspåret, Sandaspåret 
och Runbyspåret. n

TRÄNA UTE …
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Målsättningen med det nya kulturhuset 
är att skapa förutsättningar för ett rikt 
och varierat kulturliv i hjärtat av Väsby. 
Här ska du kunna njuta av en konsert 
med favoritartisten, se en dansuppvis
ning med lokala talanger eller uppleva 
en klassisk teaterföreställning på 
Sverigeturné.

– Den nya scenen kommer att vara 
användbar för både scen och musik
evenemang. Här kommer vi att kunna 
arrangera en mångfald av evenemang 
som tilltalar kommunens invånare. 
Dessutom hoppas vi kunna locka nyfikna 
besökare, både från andra delar av länet 
och landet, säger Maria Röstberg, chef 
på kultur och fritidsavdelningen.

FLEXIBEL SCEN

Hösten 2011 genomfördes ett antal med
borgardialoger avseende kulturhuset. 
Väsbyborna uttryckte då ett tydligt öns
kemål om att kulturhuset ska fungera 
som en naturlig mötesplats för alla möj
liga former av kulturverksamheter. En 
scen för olika typer av föreställningar 
var ett mycket efterfrågat inslag, något 
kommunen tog fasta på i planeringen. 
Det nya kulturhuset byggs i två plan med 
ett centralt beläget scenrum. På det övre 
planet kommer det även att finnas artist
loger, teknikrum och arbetsplatser.

– Scenrummet har plats för 320  
sittande, men i och med att det är utrus
tat med flyttbara gradänger kan det 
rymma upp till 500 personer, vid exem
pelvis ett konsertevenemang.

Under invigningshelgen, den 4–6 
december, planerar vi en stor invignings
fest, då scenen kommer att användas 
fullt ut. Hela helgen kommer att vara 
fullspäckad med aktiviteter. Många 

Just nu är det full aktivitet på byggar-
betsplatsen på den främre ytan utanför 
Messingenhuset. Om drygt ett halvår, 
helgen den 4–6 december, är det stor 
invigning av det nya kulturhuset.

KULTURELLT
CENTRUM

lokala föreningar och andra kulturaktörer 
har redan visat intresse för att vara med, 
vilket är jättekul, säger Maria Röstberg.

KOPPLING TILL OMRÅDET

Byggandet av kulturhuset är i full gång. 
Just nu fortgår bland annat montering 
av tegelfasad, ett arbete som kommer 
att pågå fram till mitten av sommaren. 
Inomhus pågår golvspackling, upp
förande av innerväggar och installa
tionsarbeten. När huset väl är färdigt 
kommer interiören att ha en unik prägel 
som berättar någonting om Väsby som 
plats och identitet.

– Tillsammans med Hembygds
föreningen håller vi på att titta på hur vi 
ska utsmycka lokalerna. Vad det 
kommer att bli och hur det kommer att 
se ut är inte helt klart ännu, men jag kan 
avslöja att det kommer att finnas en 
tydlig koppling till områdets industrihis
toria, säger Maria Röstberg.

NYTT LANDMÄRKE

Intill kulturhuset bygger BRABO, Väsby 
Fyr, ett 14 våningar högt flerbostadshus, 
med 50 lägenheter och parkering i bot
tenvåningen i anslutning till kulturhuset. 
Då bostäderna släpptes till försäljning, 
den 29 mars i år, var det ett enormt 
tryck. Alla bostäderna sålde slut redan 
första dagen. Inflyttningen är planerad 
till våren 2016. n
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Väsby är en av få kommuner i länet där 
alla barn endast har rätt till barnomsorg, 
15 timmar i veckan, då en vårdnadshava
re är föräldraledig eller arbetssökande.

– Det är otroligt viktigt att alla barn 
ges möjlighet till en bra pedagogisk start i 
livet. Därför genomför vi nu en storsats
ning på förskolan. Från och med 1 sep
tember i år kommer alla barn ha rätt till 
förskola 30 timmar i veckan. Satsningen 
genomförs i huvudsak för barnens skull, 
men är även viktig för att ge arbetssö
kande föräldrar mer tid åt att söka jobb. 

Näringslivsklimatet i kommunen är ett 
av landets bästa och har så varit i flera år. 

– Självfallet är det positivt, men vi 
vill ta ett ännu hårdare grepp om arbets
mark nadsfrågorna för att ännu fler ska 
få jobb. Vi har tillsatt en politisk styr
grupp som kommer jobba vidare med 
dessa frågor. 

Dessutom har vi utökat resurserna 
för att föreningarna ska kunna ta emot 
fler sommarjobbare. Vi har höjt ambitio
nerna för sommarjobben och kom mer 
under mandatperioden fortsätta med att 
jobba för fler jobb. Sommarjobben är 
många ungdomars första kontakt med 

Åtta månader har gått sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet  
och Väsbys Bästa, tog över makten i Upplands Väsby. Vi har pratat med Mathias 
Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, för att få reda på mer om några  
av de satsningar som genomförs under 2015. 

Utökad förskola och fler 
sommarjobb

arbetslivet och det är jätteviktigt att 
hjälpa dem få en bra start.

Just nu råder det en riktig byggboom i 
Väsby. Inom de närmsta åren kommer 
det att byggas fler bostäder än på 20 år, 
något som är nödvändigt på grund av den 
stora bostadsbristen i länet.

– Vi märker ett enormt tryck efter fler 
bostäder. Just nu finns det två stora ut
vecklingsområden som håller på att ta 
fart på allvar, Fyrklövern och Väsby Entré. 
Det är viktigt att vi tar ansvar för att kunna 
möta det behov av bostäder som finns i 
länet. Beslutet att bygga en ny tennishall 
vid Stora Wäsby gör det möjligt att bygga 
nya bostäder intill stationen, där utom
hustennisbanorna ligger idag.

Kommunens engagerade miljöarbete är 
något som uppmärksammats de senaste 
åren. Bland annat utsågs Väsby till lan
dets miljöbästa kommun 2013. 

– Miljöarbetet är något som genom
syrar hela vår verksamhet. Ett av de 
senaste besluten vi tagit är att införskaffa 
fler elladdstolpar i kommunen. Sen tittar 
vi även på hur vi ska matcha behovet av 
till exempel nya cykelvägar. n

MUSIKSKOLANS DAG

Kom och njut av en hel söndagsefter
middag med musikskolans orkestrar, 
körer, ensembler och solister! Det blir 
underhållning på två scener. Fika finns 
givetvis att köpa. Tips! Missa inte  
paraden som utgår från centrum,  
utanför ICA, klockan 1240.

NÄR 31 maj, 1300–1600

VAR Multihallen i Messingen
ARRANGÖR Upplands Väsby musikskola

KUL PÅ CYKEL

Från och med maj månad kan du delta i 
Cykelfrämjandets orientering. Leta upp 
30 kontroller och besvara några frågor. 
Om du lämnar in svaren har du möjlighet 
att delta i utlottningen av en cykel värd 
5 000 kr. Trimpaketen finns att köpa hos 
Clas Ohlson, Cykelhuset och Väsby Cykel.

NÄR 1 maj–15 september
ARRANGÖR Cykelfrämjandet  
Stockholm Norrort

MORS DAG OCH SOMMARCAFÉ

Den 31 maj firar vi mors dag på Hem
bygdsgården. Dessutom är det första 
sommarkaféet för i år. Underhållning 
med gruppen ”Hemvirkat”. Sommarka
féet är öppet varje söndag mellan 1300 och 
15.30, till och med den 13 september.

NÄR 31 maj, 1300–1530

VAR Hembygdsgården
ARRANGÖR Hembygdsföreningen

GLAD MIDSOMMAR 

Välkommen att fira midsommar på 
Gunnes gård. Inne på gårdstunet hålls en 
liten marknad med försäljning av bland 
annat forntida hantverk och smycken. 
Utanför på ängen håller Väsby Folk
dansgille i det traditionella firandet med 
stångsmyckning, stångresning och dans.

NÄR Midsommarafton, 1000–1600

VAR Gunnes gård
ARRANGÖR Gunnes gård

ELEVSALONG 
Den 23–31 maj öppnar Väsby Konsthall 
utställningshallarna för nästa generation. 
Barn från kommunens för och grundsko
lor visar upp sina alster på temat ”Spår”. 

NÄR mån–ons 1000–1700, tor 1200–1800, 
fre–sön 1200–1600

VAR Väsby Konsthall
ARRANGÖR Väsby Konsthall



12 # 2/2015

NÄRINGSLIVETS VÄSBY

Företagsamma personer startar företag, 
blir entreprenörer eller företagsledare eller 
driver andra projekt framåt. Väsby Promotion 
arbetar för att skapa möjligheter för företag-
samhet och entreprenörskap att spira både i 
samhället och i skolan. Exempel på hur man i 
tidig ålder väcker intresse för entreprenör-
skap via ett entreprenöriellt lärande i 
Bollstanäs skola beskrivs på sidan 14. I en 
attraktiv stad finns det förutom en bra skola, 
bra kommunikationer, bostäder, ett intressant 
utbud av aktiviteter också arbeten. Att en 
stads invånare hittar arbete och får möjlighet 
att därigenom försörja sig är grunden till ett 
bra liv. Det är därför viktigt att vi attraherar 
fler företag till vår kommun så att fler arbets-
tillfällen skapas. I det här numret kan du läsa 
mer om två företag i Väsby som på olika sätt 
bidrar till tillväxt; DigiPlex, som nyligen  
etablerat sig här i Väsby, och Fordonsbolaget 
som har expanderat och framöver har höga 
ambitioner att utveckla sitt företag.

Väsby attraherar på högsta nivå 

”Näringslivets Väsby” ges ut 
av Väsby Promotion
Adress: Kanalvägen 10 C, 
194 61 Upplands Väsby

Så arbetar vi för ett bra företagsklimat

Kommunikation
& PR

Plats-
marknadsföring

Nätverk

Samverkans-
projekt
(Klimatavtal, skola mfl)

Etablering

ATTRAKTIVT
FÖRETAGS- 
KLIMAT

Mötesplats

Näringslivs- 
service

Samverkan för tillväxt

Telefon 08-590 327 00
E-post info@vasbypromotion.se
Hemsida www.vasbypromotion.se

Ansvarig utgivare: Katarina Barter
Redaktörer: Ylva Källstedt och Katarina 
Barter om inget annat anges

Att ha ett starkt företagsklimat är viktigt 
bland annat för att attrahera nya företagseta-
bleringar och att befintliga företag växer och 
anställer. Med ett bra företagsklimat blir kom-
munen attraktiv även för inflyttning vilket i 
sin tur ökar skattebasen och intäkterna. 

– Väsby Promotion verkar för entrepre-
nörskap och tillväxt i Väsby. Vi har drygt 350 
företag som är medlemmar och erbjuder såväl 
nätverkande aktiviteter som engagemang i 
olika samhällsfrågor, exempelvis projektet 
skola-näringsliv som vi driver på uppdrag av 
Upplands Väsby kommun. Vi vet att närings-
livet har intresse av att bidra till elevers 
utveckling och förståelse för vad som krävs 
inom olika branscher och yrkesketegorier, 
och det tycker vi är viktigt att förmedla, säger 

Katarina Barter, verksamhetschef på Väsby 
Promotion.  

Utöver ett starkt företagsklimat är också 
platsen viktig. Därför marknadsför Väsby 
Promotion varumärket Väsby genom att bland 
annat utse Årets Marknadsföringsinsats. I år 
blev det Väsby Melodifestival för att de på ett 
hjärtligt sätt och med fin anda satt Väsby på 
kartan.  

– Väsby Promotion är en mötesplats där 
kommun och näringsliv kan mötas på lika  
villkor vilket skapar dialog och förståelse samt 
bäddar för ett effektivare näringslivsarbete 
och tillväxt. Att samverka skapar också ett 
engagemang för ett gemensamt mål - ett 
näringsliv i särklass, säger Katarina Barter. n

Att företagsamma personer skapar 
arbetstillfällen och bidrar positivt till tillväxt 
och samhällsutvecklingen är även en mycket 
viktig fråga för Svenskt Näringsliv och Sveriges  
kungafamilj. Nyligen kom kungen till Väsby 
och besökte Cremab och Envirotainer, två 
företag som har en mycket spännande framtid 
framför sig.  En annan person som på många 
vis har bidragit till tillväxt och utveckling i 
Väsby är Brabos Fredrik Mattsson. Han utsågs 
nyligen av Väsby Promotion till Årets 
Näringslivsprofil för sina långsiktiga och fina 
insatser i kommunen. Läs mer om honom och 
och de övriga pristagarna på sida 16. 

Väsby Promotion är mycket stolta över 
att ha Sveriges tredje bästa företags-klimat 
och många duktiga och drivna företagare här 
i Väsby som samverkar med kommunen och 
alla bidrar de på sitt sätt.

Katarina Barter, verksamhetschef
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På 1970-talet grundade motorfantasten 
Lars Schneider företaget Schneiders MC i 
Upplands Väsby och företaget kom år 2007 
att bli HondaCity. I slutet av 2014 förvärvade 
Fordonsbolaget HondaCity som en del i 
Fordonsbolagets tillväxtstrategi.

– Det var viktigt för mig att lämna över 
till någon som jag verkligen trodde på och 
när Fordonsbolaget visade intresse kändes 
det jättebra på en gång. De är väldigt  
ambitiösa och har mycket energi, säger Lars 
Schneider som kommer att finnas kvar i  
verksamheten även framöver. 

Fordonsbolaget har funnits i Väsby sedan 
2012 och fortsätter att utveckla den  
befintliga verksamheten men kombinera med 
ett bredare utbud av begagnade premiumbilar. 

– Vi har flyttat alla motorcyklar till  
lokalen på Stockholmsvägen och renodlat 
den anläggningen och uppe vid InfraCity har 
vi försäljning av bilar, säger Kevin Aslan, som 

Ett av Sveriges största 
datacenter är snart färdigt

är VD för Fordonsbolaget, och fortsätter:
– Fordonsbolaget har vuxit fort och våra 

tillväxtplaner framöver är att utveckla  
verksamheten och expandera ytterligare. Vi 

Full fart framåt för Fordonsbolaget

Byggnationen av datacentret DigiPlex är 
i slutskedet och kommer snart kunna  
välkomna sina första kunder. 

– Vi riktar oss främst mot större drift-
leverantörer, olika outsourcingföretag och  
offentlig sektor. Byggnationerna är snart  
färdiga och första kunden kommer flytta in i 
oktober, säger Johan Berglund, försäljnings-
chef för DigiPlex Sverige. 

Säkerheten kring ett datacenter är av 
högsta prioritet och det är många krav som 
ska uppfyllas för att kunderna ska känna sig 
trygga med att hyra in sin tekniska utrustning  
där. T.ex. är det olämpligt att ett datacenter 
placeras på lågmark med tanke på risken för 
höjning av vattennivån.

– När vi planerade anläggningen utgick vi 
från olika riskscenarier för att eliminera så 
många risker som möjligt och uppfylla de 
höga säkerhetskrav på den här typen av 
anläggning som exempelvis offentliga verk-
samheter och myndigheter ställer. Vi kommer 

bl.a. att ha ett gediget brandskydd,  dubbla 
staket runt anläggningen och en bilfälla för 
inpassage, så att endast en bil i taget kan 
komma in, säger Johan Berglund och tillägger:

– Det nordiska klimatet är fördelaktigt 
för att kunna kyla all utrustning som kommer 
att stå inne i anläggningen och alstra värme.

Med en planerad effekt på 25 MW 
kommer DigiPlex att bli det största  
kommersiella datacentret i Sverige 
(Facebooks anläggning i Luleå har högre 
effekt men är inte en kommersiell  
anläggning). När DigiPlex anläggning i Väsby 
är i drift kommer ca 10 personer att vara 
heltidsanställda och arbeta i datacentret, 
utöver detta tillkommer inhyrd personal.

Att DigiPlex efter två års letande valde 
Väsby hade flera orsaker. Utöver stor mark-
yta var närheten till Stockholm viktig. När 
Mondelez ville sälja en del av sin fabriksbygg-
nad och markyta slog DigiPlex till och snart 
återstår bara för kunderna att flytta in. n

Johan Berglund, försäljningschef, och Sara 

Lindholm, marknadschef,  DigiPlex, tittar ut 

över anläggningen i Väsby

är ett bra team med en stor passion för bilar 
och motorcyklar, det är ett privilegium att få 
arbeta med sitt intresse varje dag, avslutar 
Kevin. n

Lars Schneider, baksätet, har lämnat plats vid ratten för Kevin Aslan, VD för Fordonsbolaget
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– Jag tycker det är väldigt viktigt med 
både input och output till skolan och därför 
uppmuntrar jag både lärare och elever att ta 
inspiration från både samhället och närings-
livet, och också dela med sig av sina tankar 
och idéer, säger Håkan Lönnqvist som är 
rektor på Bollstanäs skola.

I samarbete med med Väsby Promotion 
och utbildningsorganisationen Ung Företag-
samhet, UF, har flera av Väsbys skolor tagit 
chansen att kompetensförstärka sina  
pedagoger i just entreprenörskapsunder-
visning. På gymnasienivå ska eleverna starta 
UF-företag och driva det under ett år medan 
det i yngre åldrar handlar om att utveckla 
olika förmågor så som samarbete, nyfikenhet 
och kreativitet. På Bollstanäs skola har alla 
tre klasser i årskurs 2 under våren haft ett 
temaarbete om samhället och skolans tre 
årskurs 3-klasser har arbetat med att planera 
och bygga en fiktiv park.

– I min klass arbetar vi med samhället och 
eleverna får tillsammans bygga upp ett fiktivt 
samhälle och lära sig om alla olika funktioner 

Entreprenöriellt lärande på 
Bollstanäs skola
Sedan ett antal år tillbaka är det inskrivet i läroplanen att eleverna ska ha entreprenörskap i 
undervisningen. Det är inget specifikt ämne i sig utan går att ta in i de allra flesta ämnen så som 
matematik, teknik, svenska m.fl. På Bollstanäs skola arbetar man aktivt med entreprenöriellt lärande på 
olika sätt i olika åldrar, och det mynnar ut i många goda idéer och praktiska arbeten. 

och byggnader som behövs. Vi har också  
diskuterat olika samhällsfrågor så som ”vad 
är demokrati”, ”vad behöver vi människor för 
att må bra” och ”hur kan man göra samhälls-
medborgare mer miljömedvetna”. Barnen har 
lärt sig väldigt mycket, framför allt om miljö. 
Dessutom har vi haft besök av några föräldrar 
som har berättat om sitt yrke och det har 
barnen tyckt varit väldigt intressant, säger 
Eva Rigelius som är klassföreståndare i klass 
2A på Bollstanäs skola.

Ingela Junered Rosén arbetar också på 
Bollstanäs skola och är lärare i klass 3C som 
under vårterminen har haft ett stort tema-
arbete kallat ”Parken”. 

– Entreprenörskap handlar inte bara att 
starta och driva företag. I det här tema- 
arbetet ingår ämnen som fysik, matematik 
och svenska och eleverna utvecklar både sina 
kreativa sidor och förmåga att arbeta i grupp. 
Temaarbetet handlar om att bygga upp en 
fiktiv park så att en stads alla invånare kan 
och vill vistas i parken. Barnen har haft flera 
åldersgrupper med olika intressen att ta 

hänsyn till och tänka på vad just de behöver, 
säger Ingela och fortsätter:

– Eleverna är både intresserade och  
fantastiskt kreativa! Vi har bl.a. haft besök av 
kommunens landskaps- och trädgårds- 
arkitekt i samband med att Suseboparken här 
i Väsby skulle byggas om, och eleverna delade 
med sig av många bra idéer och vice versa. 
Kanske är det just våra barns arbete som  har 
resulterat i konkreta förbättringsområden 
som Väsbyborna kommer att kunna njuta av 
i framtiden. Det är vad entreprenöriellt 
lärande handlar om. n

Entreprenöriellt lärande enligt 
Skolverkets beskrivning:  
”Att utveckla och stimulera 
generella kompetenser som att 
ta initiativ, ansvar och omsätta 
idéer till handling. Det handlar 
om att utveckla nyfikenhet, 
självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker”.

Elever från klass 2A visar upp kartan över den nya staden ”Blomsterköping”

Från vänster: Ted Böschen, Nicole Winkler, Hugo Gabrielsson och Liam 

Kendrick Nordqvist

Nu vet eleverna i klass 3C allt om hur man planerar och bygger en park!

Från vänster: Axel Härenstam, Clara Sundgren och Marcus Johnsson
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Onsdagen den 29 april hade Väsby  
celebert besök i form av kung Carl XVI 
Gustaf som besökte Väsby för att göra  
företagsbesök hos Cremab Isolering och 
Envirotainer.

– Det var ett informellt företagsbesök 
där vi berättade om vår verksamhet, vision 
och utmaningar framöver. Vi har haft en riktig 
framgångsresa och siktar på att öka tillväxten 
med 20 % under 2015 och expandera  
internationellt, säger Robin Seger, VD för 
Cremab Isolering. 

Besöket var anordnat av Svenskt 
Näringsliv som fick tips av Väsby Promotion 
på intressanta företag att besöka utifrån 
parametrarna entreprenörskap, global- 
isering, innovation och digitalisering. Cremab 
är en av Sveriges ledande lösullsinstallatörer 
och bland annat rekommenderad isolerings- 
partner till HSB och Villaägarna. Bland  
kunderna finns flera av de största aktörerna 
inom fastighetsbranschen. 

– Vi visade runt i våra lokaler här i Väsby 
och demonstrerade hur vår isoleringslösning 

Kungen besökte Väsbyföretag
fungerar. Vi hade en jättebra dialog med 
Kungen både om hur det är att vara ung och 
driva företag men också om produkten i sig 
vilket var kul, säger Robin som med sina blott 
30 år är en av de yngsta att driva företag inom 
isoleringsbranschen. 

Efter besöket hos Cremab åkte Kungen 
och hans följe vidare mot Envirotainer, som 
tillverkar flygcontainrar för transport av tem-
peraturkänsliga läkemedel, där de togs emot 
av VD Simon Angeldorff. Tillsammans med 
sin kunniga produktionspersonal visade de 
runt i tillverkningen och Kungen fick även 
följa med in på forsknings- och utvecklings-
avdelningen, dit pressen inte fick följa med, 
där Envirotainers kommande framtidsplaner 
presenterades. 

– Kungen är mycket teknikintresserad så 
vi pratade en hel del om tillverkningen av  
containrarna i sig men också om läkemedels-
logistik. Det finns många utmaningar för 
svenska företag överlag och det gäller att 
kunna konkurrera globalt för att hålla en bra 
tillväxttakt. Vi passade också på att skicka 

med en liten minnesgåva - bl.a. ett gåvobevis 
vaccin som Unicef ser till att människor i 
drabbade områden får, avslutar Simon 
Angeldorff. 

– Väsby har mycket att vara stolta över 
och det är både roligt och ärofyllt att få besök 
av Sveriges kung. Både Cremab och 
Envirotainer, som han besökte denna gång, 
är företag som har utvecklat sina  
verksamheter och skapat många arbets- 
tillfällen här i Väsby, säger Väsby Promotions  
verksamhetschef Katarina Barter. n

Kung Carl XVI Gustaf och Robin Seger, Cremab Isolering

Bild: Envirotainer
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NÄRINGSLIVETS VÄSBY

En profil med starkt Väsbyengagemang
Företaget Brabo har varit involverade i 

flera byggprojekt i Väsby sedan snart 10 år 
tillbaka.Det började med 36 lägenheter vid 
Sundsborgsvägen och fortsatte med ett stort 
stadsprojekt om 120 lägenheter, både hyres- 
och bostadsrätter, vid Kyrkvägen. Nu pågår 
byggandet av Väsbys nya kulturhus, där Brabo 
också kommer att vara långsiktig ägare, och 
Väsby Fyr som är ett 14 våningar högt hus 
med bostadsrätter. Båda byggnaderna ligger 
i anslutning till Messingen vid Upplands Väsby 
station. I år fick Fredrik Mattsson, VD för 
Brabo, ta emot pris som Årets Näringslivs-
profil. Priset delas ut av Väsby Promotion och 
ges till en person som har bidragit till att sätta 
Väsbys näringsliv på kartan. 

– Det känns naturligtvis jättekul, jag är 
väldigt stolt och glad över att få ta emot den 
här utmärkelsen, säger han och fortsätter:

– De senaste åren har Väsby fått många 
olika utmärkelser inom bland annat miljö och 
bästa tillväxt, och så hamnade man ju på en 
jättefin tredjeplats i Svenskt Näringslivs  
ranking 2014. Att jag får ta emot den här 
utmärkelsen som Årets Näringsslivsprofil är 
ett bevis på uppskattning för Brabos arbete 
här i Väsby.

Brabo är sedan flera år tillbaka en av 
Väsby Promotions samarbetspartners och 
Fredrik Mattsson lovordar bl.a. Väsbys 
näringsliv.

– Det första som vi från Brabos håll  

fastnade för när det gäller Väsby är det geo-
grafiska läget och vi har under årens lopp 
märkt att det finns en härlig anda och vilja 
hos både Väsbys näringsliv och bland politiska 
företrädare att verkligen göra skillnad. 
Kommunen är till storleken ganska liten men 
tillräckligt stor för att ha ordentlig handlings-
kraft. Någonting som jag ofta hört här i Väsby 
är slagorden ”Väsby vågar och gör” och det 
tycker jag verkligen stämmer!

Årets UF-företag, Flax UF
Lukas Olsson, Alexander Duganoff och
Fredrik Karlsson

Årets Företagare, Svea Fönster AB
Björn Hasselsten och Erik Nordin

Andra utmärkelser som delades ut

Årets Marknadsföringsinsats, 
Väsby Melodifestival
Föreningen Funkisglädje

Parallellt med byggandet av Kulturhuset 
och Väsby Fyr är Brabo också delaktiga i 
området Fyrklövern och har varit med i 
Upplands Väsby kommuns prisbelönta  
stadsutvecklingsmodell Väsby Labs sedan 
2010. I Fyrklövern kommer Brabo att bygga 
ca 150 bostadsrätter med verksamhets- 
lokaler i bottenplan, bl.a. en förskola. 
Engagemanget i Väsby fortsätter med andra 
ord även framöver. n

Mottagare av utmärkelsen Årets Näringslivsprofil, Fredrik Mattsson, VD för Brabo Stockholm AB 

Vinnaren av Väsby Melodifestival 2015, 
Pär Andersson från Halmstad


