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Väsbyelevernas resultat ska förbättras 
genom karriärtjänster för lärare. 35  
lärare har befordrats till förstelärare.

Förstelärartjänsterna infördes som en 
möjlighet för lärare som jobbar extra 
mycket med skolutveckling att göra kar
riär. Det innebär även ett lönelyft. Målet 
är att fler elever ska nå kunskapskraven.

– Det pedagogiska arbetet måste för
ändras. Vi börjar där eleven är, inte där vi 
tycker att kursen ska börja, säger Maria 
Bergman, speciallärare och förstelärare 
inom skolutveckling på Breddenskolan.

Hon och matematikläraren Anita 

Norén är sedan början av höstterminen 
två av fyra förstelärare på Bredden
skolan med årskurserna F5. De har 
redan visat ett starkt intresse för skol
utveckling och har arbetat så här under 
en längre tid. Befordran blir både en  
belöning och en morot.

– Vi får helt enkelt ersättning för det 
jobb vi lägger ner. Man ska inte behöva 
bli rektor eller byta jobb till en kommun 
där lärarlönerna är högre. Och blir jag 
sedd för det jag gör, då kan jag göra lite 
till. Det höjer definitivt yrkets status, 
säger Anita Norén.

DET NYA ARBETSSÄTTET har mer fokus 
på förståelse.

– Märker vi att elever inte lär sig 
måste vi hitta ett arbetssätt som är mer 
effektivt och fundera över vad vi gör med 
de som hamnar efter. Både på grupp 
och individnivå, säger Maria Bergman.

Även elever som har lätt för att lära 
ska få bättre stimulans. På Bredden
skolan görs diagnoser i matematik och 
svenska i första klass, som följs upp  
och utvärderas.

– Det är jätteviktigt att man ser när 
det behövs extra träning. Det kan låta 

Elever når målen
       och lärare gör karriär

Läs mer på www.mittvasby.se

tidigt med första klass, men det är viktigt 
med tidiga insatser, säger Anita Norén.

FÖRRA ÅRET HÖJDES resultaten på de 
nationella proven på Breddenskolan. 

– Effekterna av våra uppdrag syns 
förhoppningsvis på framtida resultat, 
säger Maria Bergman. 

Breddenskolan ska nu föreslå att 
lärare från årskurs fyra och fem är med 
och rättar de nationella proven som  
sexorna har.

– Vi ska ha likartad utbildning som 
skolorna runtomkring. När eleverna 
börjar i sexan i Grimstaskolan har alla 
samma grund, säger Anita Norén.

Ett gediget utvecklingsarbete pågår  
i Väsbys alla skolor med målet att höja 
resultaten i gemensamma satsningar på 
många olika områden. Tecken visar på 
att arbetet redan börjar ge resultat och 
flera lärare har också uppmärksammats 
för sitt arbete i bland annat matematik 
samt för hur man använder modern 
teknik i sin undervisning. n

Matematikläraren Anita Norén och  
specialläraren Maria Bergman.
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14 NÄRINGSLIVSBILAGA
Fler och fler Väsbyföretagare värdesätter att 
företag agerar etiskt riktigt.

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 Johannes Wikman
Upplands Väsby Kommun

produktion Contactor Marknadskommunikation AB
redaktör Josefine Hagström, josefine@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

Bättre resultat i skolan och förskolan. 
Ytterligare fokus på miljö och jäm-
ställdhet. Här är den nya politiska 
plattformen för Väsby.

Den nya majoriteten i Väsby består av 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vän
sterpartiet samt nykomlingen Väsbys 
bästa. Kommunstyrelsens nya ordför
ande Mathias Bohman (S) lyfter skolan 
som hjärtefråga.

– Vi vill ta ett krafttag för att lyfta re
sultaten i skolorna. Att Väsby ska bli känt 
som en kommun som har bra skolor och 
förskolor. Det är väldigt, väldigt viktigt. 

Skolfrågan hänger ihop med hela ut
vecklingen av kommunen. En bra skola 
ger Väsby den attraktivitet som gör att 
fler människor och företag flyttar hit och 
etablerar sig här. 

– Företagen kan då anställa den 
kompetens som de behöver. På närings
livsområdet har det tagits många bra 
steg senaste åren. Vi tar vid det arbetet. 

Attraktiviteten innebär också att 
bygga bostäder, framförallt för Väsby
ungdomar och andra som ska kunna 
upptäcka Väsby. 

Läs mer på www.mittvasby.se

PÅ MILJÖOMRÅDET vill den nya  
majoriteten ta stora kliv framåt. 

– Vi vill öka andelen ekologisk 
mat som serveras i skolor, förskolor 
och äldreomsorgen, med mer när
producerat och lokalproducerat. 

En annan kärnfråga som 
kommer prioriteras är jämställd
hetsarbetet. 

– Det ska finnas en person i  
kommunens organisation, som kan 
få mer tid än idag att implementera 
jämställdhetspolicyn. 

Jämställdhetsaspekten lyfts  
exempelvis in som en av de viktigaste 
aspekterna, tillsammans med miljö 
och arbetsrättsfrågor, inom kom
munala upphandlingar. 

Kommunskatten kommer höjas 
2015 för att kunna satsa på att för
bättra välfärden. 

– Med hur mycket kommer pre
senteras senare ihop med vilka bud
getsatsningar vi vill göra, säger 
Mathias Bohman. n

NÄRINGSLIVETS VÄSBY

04 HJÄRTA FÖR VÄSBY
Många frivilliga jobbar för ett tryggare Väsby.

06 LÄRARNA BRYR SIG
Allt fler rekommenderar Väsby Nya Gymnasium.

07 BIRGITTAPRISET
Tilldelades Lennart Kedvall med motiveringen 
”En ekumenisk person som i sin livsgärning  
betytt mycket för många människor”.

08 NYBYGGARNA
I det nya Väsby, där det byggs lägenheter och hus 
så det knakar, finns något för alla.

10 VASSA VÄSBY
Väsbyborna kan vara stolta. De senaste årens 
utveckling har givit oss topplaceringar inom en 
mängd områden.

12 HÄLSANS PARK
Nu står det klart att Hälsans park är den  
vinnande idén som den nya Suseboparken.

13 INGEN SJÖSTAD
Valresultatet kommer att följas, men arbetet har 
inte varit förgäves då man tar till sig de tankar 
som framkommit under dialogmötena.

13 PÅ GÅNG
Filmvisning, julpyssel och dockteater.

VI TAR ETT KRAFTTAG

fo
to

: R
os

ie
 A

lm



4 # 4/2014

Hur kan Väsby bli tryggare och hur  
kan vi bättre hjälpa? Den frågan ställde 
sig diakonerna i Hammarby församling 
när väsbybor sökte hjälp hos dem.  
Nu har kommunen, kyrkan och ett  
antal organisationer startat ett nät-
verk för att samarbeta kring välfärd 
och sociala frågor.

Detta är första gången flera organisa
tioner och nyckelpersoner inom sociala 
frågor samlas för att lära känna varandra 
och kunna samarbeta bättre. När Ham
marbys församlingsbor söker hjälp  
brukar diakonerna Åsa Johansson Strid 
och Ulf Åström ha enskilda möten med 
olika aktörer för att hjälpa. 

– Det är många som inte har bostad, 
eller behöver hjälp med ekonomin. Pap
perslösa, immigranter eller personer 
med missbruksproblem. Folk som 
hamnar mellan stolarna hos För säk

ringskassan till exempel. Då är det bra 
att vi som diakoner kan ta kontakt med 
myndigheter och organisationer, säger 
Åsa Johansson Stridh.

Hon kände att om de olika aktörerna 
känner varandra kan hjälpen bli mer  
effektiv. Församlingen bjöd därför in flera 
ideella organisationer, myndigheter och 
personer med engagemang för sociala 
frågor till ett frukostmöte. Resultatet är 
Nätverket för ett bättre Väsby.

– Man stärks i att lära känna varan
dra. Det blir lättare att jobba mot samma 
mål om man har en god kontakt. Istället 
för att jobba själva i kyrkan kan vi arbeta 
tillsammans och då kan vi kanske hjälpa 
snabbare, säger Åsa Johansson Stridh.

FRUKOSTMÖTENA fungerar som ett  
erfarenhetsutbyte där olika frågor lyfts 
upp på ett lättsamt sätt. Tanken är att 
ses fyra gånger om året.

– Det är ett jätteroligt initiativ av Ham
marby församling. Det är ett sätt att skapa 
nätverk och samla alla som har hjärta 
för sociala frågor i kommunen, säger 
Maria Fälth, ordförande i social och 
äldre nämnden, som tillsammans med 
kyrkan stod bakom inbjudan till mötet.

HJÄRTA
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN Syftet är  
att förbättra välfärden och tryggheten 
för väsbyborna. De frågor som disku
terats är bland annat hur vi kan få fler 
vuxna att nattvandra och röra sig ute  
i Väsby om kvällarna, och kan vi sam
verka i arbetet med unga, 18 år och 
uppåt, som lever i missbruk och/eller 
hemlöshet?

– I framtiden kommer vi att behöva 
samverka och samarbeta mycket mer 
för att bra välfärd ska kunna garanteras. 
De som jobbar med ungefär samma 
frågor i kommunen ska veta vilka de 
andra är, då är det lättare att ta kontakt. 

När vi bjuder in till ett sådant här 
forum händer det saker. Då är det enk
lare att göra gemensamma projekt, 
säger Maria Fälth.

Ett trettiotal kom på det första 
mötet. Förutom kommunen och kyrkan 
deltar bland annat fältvandrare, Rädda 
Bar nens lokalförening i Väsby, Röda 
Korset, För säkringskassan, polisen, 
kvinno jouren, Lions, ungdomsmottag
ningen, kuratorer, en antidrogförening 
och Arbets för med lingen.

– Till nästa möte hoppas vi på en ännu 
större uppslutning, säger Maria Fälth. n
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De bostadslösa personerna i Susebo-
parken och Dragongången önskade sig 
en mötesplats där de kan umgås, äta 
och tvätta sig. Nu har Pingstkyrkan 
öppnat en träfflokal vid Skopan. 

Förra sommaren startade beroende
enheten tillsammans med Vilunda för
samling en daglokal på försök, för att 
öka trivseln i centrala Väsby. Hit kunde 
hemlösa, många med missbrukspro
blem, komma under två timmar varje 
vardag. Lokalen blev välbesökt. Men de 
flesta av dem önskade sig mer värme 
och gemenskap och fler möjligheter.

– Vi intervjuade hemlösa i Susebo
parken. De önskade sig en träfflokal där 
de skulle kunna äta, duscha och tvätta 
sina kläder, säger Anna Conzen, resul
tatenhetschef på individoch familje
omsorgen.

Nu avvecklas lokalen och istället har 
Pingstkyrkan öppnat en LPkontaktlokal 
(Lewi Petrus), med café och dagverksam
het. LPverksamheten är en riksförening 
för beroendevård på kristen grund. 

DROGFRI MILJÖ Här erbjuds en drog 
fri miljö med stöd till personer med be
roendeproblematik att förändra sin  
livs situation. Den som vill komma på  
avgiftning eller behandlingshem kan  
exempelvis få hjälp. Behand lings assi
stenter från kommunen finns här ett par 
timmar varje dag och kan fungera som 
länk till myndigheter och sjukvård. 

– Du får komma hit precis som du är. 
De tycker att det är bra att vi finns och 
känner att vi inte är myndighetspersoner. 
Man kan säga att vi strävar efter att bli 
bäst på att inte vara en myndighet, säger 
LarsGöran Olsson. 

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 adresssättning 
och kontinuerlig uppdatering av det 
nationella adress- och lägenhetsregist-
ret i Upplands Väsby. I varje nummer  
av Mitt Väsby informerar enheten om 
aktuella förändringar.

n Bo i Väsby bygger två nya fler
bostadshus med adresserna Lindhems
vägen 40AF samt 41AF.

n Parkeringsgaraget vid Messingen har  
fått adressen Upplysningens väg 2.

n Tre nya flerbostadshus har byggts 
på Frestavägen och får numren 4AC. 

n Löwenströmska sjukhuset har fått en för
tätning av adresser för att tydliggöra exem
pelvis besöksadresser och leveransadresser. 
Nya adresser inom området är Löwenströms 
väg 5, Doktor Ziegerts väg 1B1F, 3B, 5B5D 
och 9.  Sjukhusets huvudentré och när akut 
behåller sina tidigare adresser.

n Förskolan Visselpipan har flyttat från 
Drabantvägen 1A eftersom den byggna
den ska rivas. Numera ligger Visselpipan 
i nya lokaler vid Smedsgärdshallen, på 
Holmvägen 31.

Han är ansvarig för LPkontakten och 
har själv varit missbrukare, liksom flera 
andra inom verksamheten. Han är även 
utbildad behandlingsassistent och kan 
på så sätt motivera besökarna. Bland 
annat anordnas öppna kvällsmöten där 
personalen kan stötta genom att berätta 
hur de tog sig ur sitt missbruk.

– Jag tror på en blandning av de som 
inte har erfarenhet och de som har er
farenhet av missbruk, men det är av stor 
vikt att kunna möta dem där de är.

LP-KONTAKTEN öppnade i augusti och 
håller öppet på vardagarna. På förmid
dagarna gör de fältarbete och möter 
personerna inom målgruppen i Väsby 
centrum, som inte tagit sig till lokalen. 

– Ett relationsbygge kan man säga. 
Är man i missbruk kan man få en stäm
pel. Många stigmatiserar människan och 
tänker att du som har alkoholproblem 
kommer alltid ha problem. Men vi ser 
personen bakom. Det upplever de som 
kärleksfullt. Det här är kanske enda 
stället där de får komma in på kaffe  
eller sopplunch, överhuvudtaget, säger 
LarsGöran Olsson.

PINGSTKYRKAN har fått ett års verk
sam hetsstöd. Lokalen ligger precis i  
anslutning till Skopan, Pingstkyrkans 
secondhandbutik i Runby, som kan  
erbjuda sysselsättning för besökarna i 
träfflokalen. Några har visat intresse  
för att göra något inne på Skopan.

– Du måste inte vara nykter för att 
komma hit. Men vill du jobba i butiken 
måste du förstås vara nykter. Vi kan 
lotsa vidare till annan sysselsättning 
också, säger LarsGöran Olsson. n

PLATS FÖR
VÄRME OCH GEMENSKAP
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I januari är det dags att välja gymnasium.
Väsby Nya Gymnasium, VNG, har ökat 
med en klass trots ett generellt sjunk-
ande elevantal. Här kan eleverna plugga 
och få hjälp av lärare till sent på kvällen.

Väsby Nya Gymnasium är ett resultat av 
aktiva dialoger där framtida elever själva 
fick bygga upp sin drömskola. Skolan, 
som öppnade 2011, räknar med ytter
ligare en klass nästa år.

– Det allra viktigaste är att ha en 
verksamhet som ungdomarna tycker är 
meningsfull. Oavsett marknadsföring 
måste vi ha en verksamhet som håller 
vad den lovar. Muntillmunmetoden är 
den bästa, säger rektor John Gustaf sson.

VNG HAR VÄNT ryktet som det tidigare 
gymnasiet hade. Allt fler rekommenderar 
skolan. Utformningen av lokalerna med 

öppna mötesytor där man inte störs av 
andra runtomkring spelar in. 

– Här finns inga vrår där det kan ske 
oegentligheter. Vi hade ett fall med en 
missnöjd elev av 550 förra året. Nu 
pratar man om att det är ett gott klimat, 
bra kvalitet med hög jämn nivå på under
visningen, säger John Gustafsson.

KVÄLLSÖPPET HAR VISAT SIG vara 
lyckosamt. Minst en lärare finns på plats 
tills det stänger klockan 22. Hjälpen är 
uppskattad bland eleverna.

– Våra pedagoger är otroligt engage
rade och hängivna att hjälpa eleverna att 
nå sina mål, säger John Gustafsson.

VNG har endast teoretiska program, 
som kräver studiemotiverade elever.

– Jag garanterar att du når högre  
resultat om du lägger ner tiden, säger 
John Gustafsson.

Skolan har den senaste tekniken.  
En digital skolportal visar vad en missad 
lektion innehåller. Även inom idrotts
undervisningen används IT.

– Idrottsläraren Daniel Gomejzon 
visar på filmduk hur man gör styrke
övningar och går runt och korrigerar.

Att VNG fått bättre rykte märks på 
Runbyskolan.

– Vi har fler och fler elever som söker  
till VNG. Man kan identifiera sig med 
VNG om man är ambitiös, säger rektor 
Petronella Brehm.

Runbyeleverna har varit på besök  
på VNG och deltagit i olika aktiviteter – 
idrottspass, lunch och valfri lektion  

KVÄLLSÖPPET. Lokalerna håller 
öppet till klockan 2200 och minst 
en lärare finns på plats kvällstid.
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BYGGSTART!
Nu står det klart att Brabo kommer att bygga det nya kultur huset 
som ska hänga ihop med Messingen. Allt är klart för att kunna 
köra igång. Uppstarten är planerad nu under hösten.  
 Går allt enligt planerna blir det invigning Väsbys nya kultur-
nav redan nästa höst.

utifrån intresse. Södervikskolan gör en 
personlig överlämning av elever till VNG. 

– De avsätter en dag där vi går igenom 
eleverna med speciallärare, represen
tanter för olika program och skolsköter
skan. Våra gamla elever som går där  
berättar att de är nöjda, säger Maria 
Hansson, kurator och samordnare för 
elevhälsan på Söder vikskolan.

GRIMSTASKOLANS REKTOR Johnny 
Wahlund vill ha fler samarbeten med 
Väsby Nya Gymnasium.

– Det är en skola i framkant. Rektorn 
är väldigt intresserad av djupare proces
ser i lärande. Det blir en garanti för att 
arbetet som bedrivs där är genuint, 
säger Johnny Wahlund. 

Han nämner att flera VNGlärare har 
vunnit priser, som Guldäpplet. 

– Att den personen är framgångsrik 
beror på hela verksamheten.

Utmärkelserna låter inte vänta på 
sig. Nyligen blev två lärare på VNG ut
tagna till Expert Educators av Microsoft, 
som uppmärksammade VNG:s sätt att 
integrera ny teknik i undervisningen. 
Lärarna, Ulrika Zackrisson och Frida 
Björling, undervisar i sociologi och ut
manar sina elever genom nytänkande 
och alternativa lösningar för lärande. n

Lennart Kedvall tog emot Birgittapriset den  
sjunde oktober 2014. 

Motiveringen löd ”En ekumenisk person som i sin 
livsgärning betytt mycket för många människor.  
En inspiratör som på kristen grund smittar sina med
människor att göra gott. Han har genom osjälviskt 
tjänande berikat livet för människor både lokalt och internationellt och på så 
sätt i flera avseenden under lång tid agerat i den Heliga Birgittas anda.”

Priset tilldelas en person som är verksam inom själslig och andlig utveckling, 
samhällsutveckling eller diakonalt arbete och omsorg.

– Tack, det här var verkligen överraskande, hade min fru varit i livet hade hon 
dock varit en värdigare vinnare, sa Lennart Kedvall när han mottog utmärk elsen.

Han hade vid pressläggningen ännu inte bestämt vilket välgörande ändamål 
vinsten på 30 000 kronor skulle skänkas till. n

Väsby Nya Gymnasium har öppet 
hus 17 januari klockan 12–15.

Vad vill du säga till den som funderar  
på att söka till VNG?

Medina Burnic, samhällsvetenskap  
– beteende:
Du får ta eget ansvar här, det kan bli 
svårt. Vi har bra lärare som bryr sig om 
oss. Jag har fått så sjukt mycket hjälp, de 
sms:ar mig och pratar med mig. Jag ville 
hoppa av skolan, för jag hamnade efter så 
mycket. Jag hade inte haft motivationen 
att fortsätta om det inte var för lärarna. 
Jag bor långt bort, det tar 1,5 timme,  
men det är så värt det att komma hit.

Sanan Dhevari, ekonomi – juridik:
Lärarna bryr sig om dig jättemycket. Vi 
har bra caféer och bra gym.

Namwan Bergström, ekonomi  
– ekonomi
Jag tycker det är bra arbetsmiljö. 
Fräscht. Lärarnas arbetssätt är bra, de 
hjälper en mycket. Vi har mycket ny  
teknologi och nya sätt att jobba. Vi får  
inte bara en massa uppgifter vi ska lösa 
utan vi får bestämma själva. 

David Jack, ekonomi – juridik:
Bra mat och bra arbetsmiljö. Allt är bra.

Osman Jammeh, ekonomi – juridik:
Det är stort, fint och fräscht. Skolan 
ligger nära stationen. 

Birgittapriset
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Olika former och storlekar, för gamla, unga och barnfamiljer,  
för dig som vill äga eller hyra. I nya Väsby, där det byggs lägen-
heter och hus så det knakar, finns något för alla.

VISION: MODERN SMÅSTAD

Fyrklöverns detaljplaner görs i många 
steg. Väsbyborna ges under hösten och 
vintern tillfälle att lämna sina synpunkter. 

Arbetet med fem detaljplaner för olika 
delar av Fyrklövern pågår. Kommunen 
ställer sedan ut ett förslag.

– Fyrklövern är stort och har flera 
detaljplaner med många steg där när
boende och allmänhet kan komma med 
synpunkter. Vi vill förstås gå folk till 
mötes så långt det är möjligt men i slut
änden är det de folkvalda politikerna 
som får göra den samlade bedömningen 
och även ta hänsyn till framtida gene
rationers behov, förklarar Alarik von 
Hofsten, stadsutvecklingschef. 

NYBYGGARNA

GÅGATOR Man arbetar även med en 
detaljplan för gatunätet. Många väsbybor 
har haft synpunkter på ett par lokalgator, 
med farhågan att dessa gator kommer 
bli genomfartsvägar. Alarik von Hofsten 
menar att det handlar om lokalgator 
med gångfart för att boende ska kunna 
röra sig i området. 

För att möta synpunkterna planerar 
kommunen för ytterligare en offentlig 
granskning efter årsskiftet.

– Vi tycker det är fair. Det är en 
knepig fråga. Ur de boendes synvinkel är 
det ingen biltrafik alls idag. Samtidigt 
har ryktesspridningen eskalerat lite väl 
mycket, menar Alarik von Hofsten. n

1400 bostäder är redan avtalade med 
olika byggherrar.

– Detaljplanen lägger fast ramarna 
för vad byggherrarna får bygga. De skis
sar redan. Det kommer bli ett bra urval 
för alla människor, både de som vill äga 
och hyra sin bostad.

8 # 4/2014
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Långtorget sett från öster
Illustration: Arken SE Arkitekter

TRÄDGÅRDSSTAD MED
SMÅHUS KÄNSLA

Östra Frestaby blir en liten trädgårds-
stad med blandad bebyggelse. 

I Östra Frestaby påbörjade Skanska ut
byggnaden av gator och ledningar i år. 
Här kommer BoKlok att bygga 19 radhus 
och 46 lägenheter i radhusformat, med 
planerad inflyttning årsskiftet 2015/2016. 

VÄSBY ENTRÉ TAR NÄSTA STEG

Väsby Entré ska utvecklas till en  
modern stadsdel. Nu tas nästa steg med 
en förstudie av järnvägsparken.

Utmaningen ligger i att bryta järnvägs
barriären och skapa trygghet, punkter 
som väsbyborna lyft upp under dialoger. 
Förstudien samt ett särskilt program för 
att säkra kvalitet i området sker tillsam
mans med Väsbyhem. 

Man kommer titta på en eventuell 
flytt av stationshusen, områdets av
gränsningar och förutsättningar för ex
ploatering. Även upprustning av befintli
ga byggnader ska undersökas. 

– Väsby Entré är ett stort projekt som 
är en del av framtidens Väsby. Det blir 
mycket intressant att nu starta med kva
litetsprogrammet och arbetet med Järn
vägsparken, säger AnneSophie Arbegard, 
projektledare för Väsby Entré. n

Boende i området har deltagit i dialog
möten och flera har uttryckt att de inte 
vill att Prästgårdsmarken ska bebyggas 
alls. Genomgående anser de att området 
bör fortsätta vara bilfritt och att grönytor 
ska bevaras.

– Det finns ingen genomfartstrafik 
och vi har minskat exploateringen sedan 
de första skisserna, säger Elisabet 
Eriksson, planarkitekt. 

Projektet planeras gå ut på samråd i 
november och löpa över jul. n

BEVARA GRÖNA YTOR

Nya småhus är föreslagna i Prästgårds-
marken. Men många boende vill begränsa 
byggandet och behålla grönområden. 

I Prästgårdsmarken jobbar man just nu 
fram ett samrådsförslag om 60–65 rad
hus och kedjehus. Projektet sker i sam
verkan med Veidekke och BoKlok, även 
Väsbyhem har en liten del i projektet vid 
Prästgårdsallén.

Maj 2015 kan några hus börja monteras. 
Tomterna är små och ligger tätt.

Gräsmattor att leka på, häckar, 
buskar och äppelträd mjukar upp och 
ramar in så att stadsdelen får den rätta 
trädgårdsstadskänslan. Lägenheterna 
är mellan två och fyra rum och samtliga 
har balkong eller altan i markplan.

– Lägenheterna är smarta, välplane
rade och multifunktionella, vilket gör att 
de passar många olika typer av familjer, 
säger Anders Larsson, arkitekt på BoKlok.

Det finns även planer på ett äldrebo
ende men inget är klart. n
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HUR GICK DET MED  
ARLANDAMÅLET? 

Under oktober hölls för hand lingar i 
Mark och miljööverdom stolen i 
målet om Arlandas omtvistade bana 
3. Swedavia har överklagat förbudet 
mot inflygning över centrala Väsby, 
medan Upplands Väsby kommun vill 
att de kurvade inflygningarna, som 
var villkor för att banan skulle byg
gas, införs. Domen offentliggörs den 
21 november 2014.

Läs mer på www.mittvasby.se.

VASSA

Inte bara den spännande stadsutveck-
lingen gör Väsby attraktivt. Kom mu-
nens satsningar på sina invånare har 
lett till stora kliv inom IT, miljö och  
skolutveckling.

I Väsby finns anledning att trivas. Allt  
fler bosätter sig och allt fler företag eta
blerar sig i Väsby, vilket också gett en 
toppnotering i näringslivsranking de tre 
senaste åren. 

– Det har förstås stor bäring på in
vånarna. Väsby har ett aktivt näringslivs
klimat, säger Johannes Wikman, kom
munikationsstrateg.

Kommunen vann Stora samhälls
byggarpriset 2012 för Messingen som 
skapat ”en levande, lärande och hållbar 
stadsmiljö”.

– Det handlar om att skapa ett levande 
centrum. En skola mitt i stan är en del  
i att förvandla stationsområdet till en  
levande stadsdel.

VÄSBY NYA GYMNASIUM är ett bra  
exempel på ett framgångsrikt Väsby. 
Bland annat fick idrottsläraren Daniel 
Gomejzon priset Sveriges innovativa 
skolledare. Skolan är dessutom pris
belönt för sin IT, liksom kommunen i 
stort. Bästa ITkommun blev Väsby 2011 
och 2012, med motiveringen ”transpa
rens, enkelhet och öppenhet, såväl mot 
medborgarna som i den interna styr
ningen”. Till exempel skapar appen för 
felanmälan, vid exempelvis klotter,  
delaktighet för väsbyborna.

HÅLLBARHET Väsby är ledande i att 
skapa ett hållbart samhälle och blev 
Sveriges miljöbästa kommun 2013. 51  
lokala företag har fram till idag tecknat 
Klimatavtal Väsby, vilket innebär att de 
arbetar aktivt med miljöfrågor, håll
barhet och minskad klimatpåverkan.

Och Väsbys utveckling fortsätter. n

RUM FÖR ÄLDRE

Nära till biblioteket och egen lägenhet 
blir verkligheten för de äldre som flyttar 
in på det nya vård- och omsorgs boendet 
Brobacken. 

Äldreboendet Brobacken byggs just nu 
bredvid Messingen. Brobacken kommer 
att ha plats för 76 personer, framförallt 
med demenssjukdom men även med 
olika fysiska funktionsnedsättningar 
som stroke, med inflyttning i augusti 2015. 

– Målet är att bygga så att det under
lättar för den äldre att kunna leva ett så 
aktivt och meningsfullt liv som möjligt. 
Varje hörn ska andas värme och omtanke, 
säger Ulla Lönn, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och kvalitetsutvecklare.

Boendet, som är ritad av Rits arkitek
ter och byggs av Peab, blir i fem våningar 
och för tillfället pågår rumsindelning. 

– Det är 76 separata lägenheter med 
ett rum, pentry och badrum. Ett antal 
lägen heter är parlägenheter där man 
kan öppna en dörr mellan lägenheterna 
så att par kan bo tillsammans där, säger 
Joakim Tränck, affärsområdesansvarig 
på kontoret för samhällsbyggnad.

Huset innehåller gemensamma delar 
för till exempel administration, rehab, 
akti vitetsrum, reception, matsal, kök  
och ytor för samvaro. Biblioteket i 
Messingen kom mer nås lätt genom en 
förbindelsegång. Boendet ska också få 
en tillhörande trädgård ritad av Funkia 
landskapsarkitektur. n

Inflygningar till bana 3 
på Arlanda idag.

Väsbys förslag till 
kurvad inflygning.
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I projektet Dialog för Ett lärande  
Väsby samlas väsbybor under hösten 
och arbetar med att förbättra förskolan 
och skolan.

Mötena som sker en gång i månaden är 
en fortsättning på vårens medborgar
dialoger. På uppstartsmötet den 16 sep
tember kom cirka 55 personer.

Under första mötet prioriterade grup
pen tillsammans fem huvudområden att 
arbeta med under hösten: stöd, tillit och 
förtroende, lärande och miljö för lärande, 
organisation och styrning samt resurser. 

Deltagarna har därefter brainstormat fram 
idéer och lösningar inom dessa områden.

– Det har kommit fram väldigt många 
intressanta och bra förslag. säger projekt
ledare Nils Munthe.

I arbetet deltar bland andra föräldrar, tjäns
temän, elever, lärare, rektorer och politiker.

– Jag är glad över att så många är med i 
arbetet och engagerar sig på sin fritid, säger 
Nils Munthe.

Men han önskar att fler elever deltog 
i dialogerna. De tillför ytterligare ett per
spektiv på frågorna och tar upp frågor som 
engagerar dem.

Läs mer om de fem områdena på 
www.mittvasby.se

MEDSKAPANDE : BÄTTRE SKOLA
– Elever är mer fokuserade på skolmiljön 
i klassrummet, hur det är i skolan.

Dialogmötena ska resultera i kon
kreta åtgärder för att förbättra förskolan 
och skolan inom de valda områdena.  
Förhoppningen är att bli klara med  
förslagen innan jul.

SAMHÄLLE OCH MILJÖ

Sveriges miljöbästa kommun 2013
Miljöaktuellt

Toppnotering Näringslivsrankning 2011–2013
Svenskt Näringsliv

Bästa tillväxt i Stockholms län 2013
Näringslivsmätning Syna AB

Stora Samhällsbyggarpriset 2012
Svenska Byggbranschen

Quality innovation of the year 2012
SIQ

Toppnotering Nöjd-Kund-Index 2011
SKL & Stockholm Business Alliance

MEDARBETARE

Sveriges mest innovativa skolledare 2013
Lärarförbundet och Microsoft

Ingvar Lindqvistpriset i matematik 2013
Kungliga vetenskapsakademin

Guldäpplet 2013
Skolforum 2013

Influencer of the Year 2013
StrategiTorget Kommuner 2013

Attraktiv arbetsgivare, störst förbättring
Nyckeltalinstitutet

KUND

Nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2013
Kvalitetsmässan 2013

Nominerad till Götapriset 2013
Kvalitetsmässan 2013

Sveriges IT-kommun 2011–2012
Kvalitetsmässan 2011

Topprankad i e-förvaltningsindex 2008–2010
Stockholms Handelskammare

EKONOMI

Årets offentliga ekonomi 2013
Offentliga Affärer

Toppnotering Effektivaste kommun 
2011–2013
Dagens Samhälle

Bästa förvaltningsberättelse i  
årsredovisning 2010
PwC

VASSA
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Hälsans park är den nya Susebo-
parken, framröstad av väsbyborna. 

I augusti fick väsbyborna en budget 
på två miljoner kronor för att göra 
om Suseboparken. Invånarna lämnade 
in 196 förslag, som sedan omarbe
tades till tre teman. Därefter pågick 
en omröstning. 

Nu står det klart att Hälsans  
park är den vinnande idén. Stora 
klätterställningar och rutschbanor 
för de små, motionsutrustning och 
pingisbord för de stora samt grill
platser för alla passar in i temat  
fart, aktivitet och glädje.

Sofia Gullberg, projektledare för 
medborgarbudgeten, tror att med
borgarbudget kommer att växa som 
form för inflytande.

– Det finns ett ökat behov av att  
få bestämma över lokala frågor. Inte 
minst när människor upplever att allt 
fler beslut är utom deras kontroll då 
EU har växt och fått större makt. 
Besluten kommer från gräsrotsnivå 
genom att invånarna själva får  
besluta, säger hon.

Vinnaren korades med 168 av 
totalt 412 röster. Parken kan börja 
byggas i vår. n

Ny stadspark
för hälsosammare Väsby

Törnskogen kan bli naturreservat. Just 
nu görs en skötselplan för området som 
kommunen har köpt av Sveaskog. 

Ett tätortsnära grönområde som är vik
tigt att bevara. Så beskrivs Törnskogen 
som är tänkt att bli naturreservat. 
Törnskogen har fina tallhällmarker, 
fornlämningar och leder som sträcker 
sig genom både Upplands Väsby och 
Sollentuna kommun, som har reservat 
på andra sidan kommungränsen.

– Det är ett stort område med vild
markskaraktär som skyddas. Det är 
dessutom särskilt utpekat som ett tyst 
område, vilket är ovanligt nära tätorter, 
säger miljöplanerare Linn Borg.

UNDER HÖSTEN har hon varit ute i  
skogen med en konsult, för att kunna  
revidera skötselplanen.

– Vi vill göra det lättare att komma  
åt området, så man kan se de här vackra 
platserna. 

När skötselplanen och reservat
beslutet är klara kan man gå vidare i 
processen med att inrätta ett reservat. 
Processen ska följa översiktsplanens 
tidplan, som ska antas kring årsskiftet 
2015–2016. Naturreservatet bildas för
hoppningsvis våren 2016. n

Reserverat:
tysta naturupplevelser



13 # 4/2014

NYA FRAM- 
GÅNGAR FÖR 
VÄSBY- 
HOPPAREN

Svenske mästaren  
Jonas Nord fors, 21, har  
rönt nya framgångar. 

Vid världscuptävlingarna i  
tram polin i Loulé, Portugal, slutade 
Jonas på sjätte plats i den olympiska 
disciplinen individuell trampolin.  
Placeringen är den bästa en svensk 
gjort på över 20 år. 

– Jag är sjukt nöjd och ännu  
mer taggad inför VM i höst. 

Mitt Väsby är minst lika taggade 
på att komma i kontakt med flera 
lokala förmågor. Känner du någon 
vars framgångar vi bör skriva om? 
Hör av dig till redaktionen på  
josefine@contactor.nu

Nu tar kommunen med sig kunskapen 
om bland annat gröna värden in i andra 
stadsutvecklingsprojekt.

Väsbyborna säger nej till sjöstaden och 
översiktsplanen för Nordvästra Väsby.

– Vi kommer att följa valresultatet, 
säger Mathias Bohman (S), kommunsty
relsens ordförande.

MEN ARBETET HAR INTE varit förgäves. 
Kom munen kommer ta med sig den  
kunskap och de tankar som framkommit 
under de många dialoger som väsby
borna deltagit i. 

– Vi har gjort en hel del utredningar, 
med bredare perspektiv än bara sjösta
den, så allting hamnar inte i sjön. Egent

FILMVISNING
Filmvisning av dramat ”En sång för Marion”. Den buttre 
men kärleksfulle Arthur delar inte sin fru Marions pas
sion för sång och uppträdande. Han har svårt att förlika 
sig med pensionärer som sjunger Heavy Metal och dansar 
robotdans. En dag händer det som inte får ske. 
biljettpris: 70 kr för bio, kaffe och kaka. 100 kr för bio, 
lunch och kaffe.
när: onsdag 26 november klockan 1300 samt 1500

var: ABBA i biblioteket
arrangör: Biografföreningen Sober

DOCKTEATER – MASKRESAN
Hedmans teater bjuder på en 
underbar resa för de allra minsta 
full av roliga möten samt lekfulla 
ramsor och sånger. Men framför 
allt ett gäng underbart fantasifulla 
maskar. Biljettsläpp måndagen 
den 17 november, barninfo på  
telefon 08590 973 90. Från 2 år.
när: lördag 22 november  
klockan 1200 och 1400

var: ABBA i biblioteket
arrangör: Biblioteket

På www.mittvasby.se hittar du fler 

aktuella evenemang och kan även 

tipsa om dina egna favoritaktiviteter.

JULPYSSEL
Julpyssel för alla åldrar med Erik Thulén.
när: lördag 29 november klockan 1230–1500 
var: I aktivitetsrummet på biblioteket
arrangör: Biblioteket

ligen är det enbart konkreta arkitekt
skisser som vi inte kan använda i vidare 
stadsplanering, säger Fredrik Drotte, 
stadsutvecklingschef.

Bland annat utreddes den regionala 
grönkilen för stockholmsregionen. 
Arbetet gav förutom kunskap om gröna 
och blå värden insikt i hållbarhetsfrågan 
som är värdefull för framtiden. Man tit
tade också på hur man kan minska bull
ret från Kungsängens militärövningar 
och gjorde bullerkartor. n

Ingen sjöstad
        – men allt hamnar inte i sjön

Läs mer om det fortsatta arbetet på 
www.mittvasby.se
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NÄRINGSLIVETS VÄSBY

INNEHÅLL

20

Snart har hela hösten passerat och vi närmar oss vintern 
och snart ett nytt år. Jag ser med glädje fram emot 2015 och 
är också väldigt glad över det 2014 som snart är slut. Här i 
Väsby händer det mycket och jag är stolt över att många före-
tag väljer att flytta hit och utveckla sin verksamhet. Det finns 
en bredd av företag här och att Väsby är unikt med sitt  
strategiska läge med närhet till såväl Arlanda som Stockholm 
går inte att poängtera tillräckligt. I det här numret av 
Näringslivets Väsby kommer vi att lyfta några exempel på 
företag som är alldeles färska här; Tesla och Volkswagen har 
etablerat sig här nu under hösten och Stockholms Modecenter 
flyttar hit under 2015.

Även befolkningen ökar i Väsby och under året klättrade 
Upplands Väsby rejält i undersökningen ”Här är det bäst att 
bo” från plats 187 till plats 30. Det är naturligtvis positivt och 
vi hoppas att det också kan bidra till att ännu fler företag väljer 
att etablera sig här i Väsby och att nyföretagandet ökar i takt 
med att fler människor flyttar hit och/eller väljer att bo kvar 
efter avslutad skolgång. 

Vi på Väsby Promotion verkar för att tillsammans med 
näringsliv och kommun skapa bästa tänkbara förutsättningar 
för entreprenörskap och företagande här i Väsby.  I oktober 
anordnade vi Näringslivsdagen i Messingen. Med många 
intressanta talare blev dagen en stor succé som vi hoppas gav 
besökarna både inspiration och möjligheter till nya kontakter. 
Framöver kommer vi att anordna fler aktiviteter som syftar 
till att stärka näringslivet ytterligare genom bland annat nät-
verkande aktiviteter och möjligheter till idéer och kunskap. 
På vår hemsida www.vasbypromotion.se lägger vi kontinu-
erligt upp kommande aktiviteter och även på vår Facebooksida 
och Instagram, följ oss gärna där. 

Önskar er alla en skön avslutning på 2014 och en god start 
på nästa år.

Katarina Barter, verksamhetschef

Fler och fler väljer 
Väsby

Lyckad 
Näringslivsdag

Entreprenörskap i 
skolan

Volkswagen och 
Tesla till Väsby

InfraCity blir 
Nordens modecenter

Den 9 oktober var det Näringslivsdagen i 
Messingen med bland annat Stefan Einhorn 
som föreläsare

Sedan ett par år tillbaka är entreprenörskap 
inskrivet i läroplanen, men hur lär man ut 
det?

Två stora bilmärken, Tesla och Volkswagen, 
har valt Väsby för sina nya anläggningar

Under 2015 kommer Stockholm Modecenter  
att etablera sig i InfraCity

19

17-18

21
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VAR MED OCH PÅVERKA!
Väsby Promotion lyfter 
företagens frågor i Väsby.

När Väsby Centrum slog upp dörrarna för första gången var året 
1972. Sedan dess har en hel del hänt varför Newsec, som sköter 
förvaltningen, i samråd med fastighetsägaren Grosvenor Fund 
Management tyckte att det var dags för en uppfräschning av bygg-
naden. Hösten 2012 påbörjades därför ett förändringsarbete genom 
att via några fokusgrupper med personer från närområdet diskutera 
vad ett framtida Väsby Centrum skulle behöva och innehålla. 

– Vi har under 2014 gjort många föränd-
ringar. Bland annat har vi bytt golvet, höjt 
taket på flera ställen och bytt belysningen, 
säger Pernilla Andersson, centrumchef för 
Väsby Centrum. 

När ombyggnationen skulle planeras 
gjordes det utifrån de värdeord som Väsby 
Centrum står för: välkomnande, lokalt,  
familjärt, säkert, tillgängligt och enkelt. Det 
resulterade i en ny logotyp som är modern 
och glad men andas retro, vilket knyter ihop 
hela Väsby Centrums 42-åriga historia. 

– Väsby Centrum är en mötesplats för 
invånarna och här finns allt från små lokala 
butiker och caféer till stora klädkedjor och 
elektronikbutiker. Det är en bra blandning 
och vi tror att här kan alla, oavsett ålder, 
mötas, säger Pernilla Andersson. 

Under ombyggnationen har Newsec 
även installerat gratis wifi i hela Väsby 
Centrum och också investerat i nya sitt- 
grupper på flera ställen. 

Den 25 oktober var det invigning och 
lanseringsfest av den nya grafiska profilen 
och det firades med bland annat casting med 

fotograf för att hitta Väsby Centrums fram-
tida modeller; barn, ungdomar, vuxna och 
seniorer. Det fanns också flera aktiviteter för 
barn att delta i så som ansiktsmålning, såp-
bubbelblåsning och prova-på-rockring med 
Sveriges främsta rockringare Jelena Mitra. ■

Välkommen till nya 
Väsby Centrum

Pernilla Andersson, centrumchef Väsby Centrum

Väsby Promotions 
erbjudande till 
företag
Väsby Promotion är en medlems-
organisation med närmare 400 medlems-
företag som verkar för framgångsrikt 
företagande, entreprenörskap och hållbar 
tillväxt i Väsby. Väsby Promotion erbjuder 
företag att:
■  Anordna arrangemang som främjar nät-
verkande, som sprider kunskap, utvecklar 
och underlättar samverkan mellan närings-
liv och kommunens representanter.
■  Stödja och ge service tillmedlemmarna i 
frågor kopplade till företagande,  
entreprenörskap och etablering i Väsby.
■  Tillvarata företagens intressen och  
företräda medlemmarna i näringslivs-,  
företagar- och entreprenörsfrågor.
■  Lämna utlåtanden och förslag i samband 
med planering och utveckling av Väsby 
kommun med uttalat näringslivsfokus
■  Agera pådrivare och opinionsbildare i 
frågor av särskild vikt för näringslivets  
utveckling i Väsby.
■  Bedriva ett engagerande och effektivt
kommunikationsarbete i syfte att 
marknadsföra Väsby, dess företag och 
attrahera fler företag till kommunen.

Bli medlem för 2015 nu så 
bjuder vi på resten av 2014!

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

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

Naringslivsbilagan_nr4_2014.indd   15 11/3/2014   4:11:05 PM



16 # 4/2014

NÄRINGSLIVETS VÄSBY

Under 2014 tilldelades Upplands Väsby 
en tredje plats i Svenskt Näringslivs ranking 
över Sveriges företagsklimat men också 
priset som årets UF-kommun av Ung 
Företagsamhet. Med andra ord går det att 
konstatera att de företagare som finns i  
kommunen trivs bra och att det finns goda 
förutsättningar för att entreprenörskapet 
och företagandet framöver kommer att fort-
sätta spira. Samtidigt är det fler och fler som 
värdesätter att företag tar socialt ansvar och 
agerar etiskt riktigt. I år var temat för 
Näringslivsdagen socialt ansvar och  
entreprenörskap. 

– Väsby Promotions mission är att 
erbjuda företagare och kommun en mötes-
plats för affärs- och idéutbyte, samverkan 
och påverkan med syfte att få Väsbys 
näringsliv att blomstra. Vi ville anordna en 
dag där besökarna fick chansen att dels få 
inspiration och dels möjlighet att utbyta 
tankar och erfarenheter kring näringslivets 
ansvarstagande och hur det kan bidra till en 
positiv samhällsutveckling, säger Katarina 
Barter, verksamhetschef Väsby Promotion

Näringslivsdagen har tidigare om åren 
arrangerats i olika former, i år var det en 
heldag i Messingen och inleddes med att 

Daniel Mendoza, grundare av Good News 
Magazine, föreläste om sin såväl personliga 
som entreprenöriella resa och vikten av att 
inte prata om negativa nyheter utan att lyfta 
positiva budskap. Mendoza menar bland 
annat att godhet föder godhet och alla 
behöver få ta del av det positiva i vår värld. 
Att tro gott om andra bidrar ofta till att vi 
människor får lättare att bibehålla hoppet 
om en bättre framtid och är vi dessutom vet-
giriga och har viljan till personlig utveckling 
finns alla förutsättningar för ett gott liv. Ofta 
kan en för någon obetydlig handling vara 
obetalbart värdefull för någon annan och vi 

Väsbys näringsliv tar socialt 
ansvar
När Näringslivsdagen anordnades den 9 oktober i Messingen var det med fokus på entreprenörskap 
och socialt ansvar. De närmare 180 besökarna som deltog under dagen fick ta del av inspirerande 
föreläsningar, intressanta paneldebatter och chans att knyta nya kontakter. 
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alla kan på så sätt påverka vår omvärld. 
– Näringslivsdagen har vuxit för varje år 

och det är kul. Nu är det dessutom ”nya tider” 
och det gäller att värna om både varandra 
och miljön vilket vi som haft företag länge 
inte alltid har pratat om, men jag tycker det 
är jättebra att det kommit upp, säger Lasse 
Schneider, VD och ägare för HondaCity i 
Upplands Väsby.

Dagen avslutades med att Stefan 

Einhorn, forskare, läkare och författare, före-
läste om hur människors bemötande och 
stöttande av medarbetare är det som avgör 
hur framgångsrika vi och våra företag blir. 
Att vara snäll symboliseras ofta med en dum 
ko men så är det i verkligheten inte alls. 
Människor som exempelvis får en gåva, hur 
liten den än är, är mer benägna att vara snälla 
i sin tur mot andra. Einhorn pratade också 
om hur vi människor genom att samarbeta 
och bekräfta varandra kan uppnå långt 
bättre resultat än vad vi gör om vi hela tiden 
kämpar efter att vara bäst och vinna.  

Under dagen delades gåvobevis ut till 
talarna för ett antal organisationer. 
Organisationerna var Väsby Tjejjour, Väsby 
mot våld, Protus, Reach for change, Trygga 
Barnen och Funkisglädje (som anordnar 
Väsby Melodifestival). 

– Dagen blev lyckad och nu fortsätter 
arbetet för att behålla och utveckla ett ännu 
bättre näringslivsklimat här i Väsby, säger 
Katarina Barter. ■

Stefan Einhorn föreläste på Näringslivsdagen om snällhetens väg till framgång 

Daniel Mendoza, Good News Magazine

Målet uppnått, 

51 företag har 

skrivit på

Under Näringslivsdagen delade kom-
mundirektör Björn Eklundh tillsammans med 
Ann-Christin Larsson Frickner, ordförande i 
Miljö- och Planutskottet, ut diplom till fyra 
nya Klimatavtalsföretag. Målet att minst 50 
företag skulle skriva på innan 2014 var slut 
har därmed uppnåtts. 

Klimatavtal Väsby startades 2009 i sam-
band med att det den 23 november det året 
genomfördes en lokal klimatkonferens, Lilla 
Köpenhamn, i Upplands Väsbys kulturhus. 
Syftet med Klimatavtal Väsby är att minska 
klimatpåverkan från både Upplands Väsby 
kommun och företag/organisationer som är 
verksamma i kommunen. Det är också viktigt 
att uppmärksamma klimatfrågan och locka 
fler att bidra och samla goda exempel. 

Företag som går med i Klimatavtal Väsby 
åtar sig att se över sin energiförbrukning, 
sätta upp mål för att sänka den och även följa 
upp en gång om året. 

De nyanslutna företagen är Camillas 
Hemtjänst & Service AB, Dahlkar Bygg AB, 
Sensor Control Nordic AB och Verisec AB. ■
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Näringslivet inspirerar skolan

Företagsamma elever på Väsby Nya gymnasium visar upp sina UF-produkter. 

Från vänster: Fredrik Karlsson, Lukas Olsson, Emelie Rundström, Evelina Lindberg och Moa Linddal

Entreprenörskap 
och företagande 
i skolan

Att vara företagsam innebär att man är 
handlingskraftig och kreativ. En företagsam 
person kommer ofta på idéer som han eller 
hon vill genomföra. Många entreprenörer 
som startar företag är just så företagsamma 
att de sprutar idéer och sedan också genom-
för en eller flera.  

– Företagsamma människor behövs i vårt 
samhälle, det är de som bygger Sverige och 
det är de företagsamma människorna som 
skapar förutsättningar för utveckling och 
förnyelse, säger Björn Lindgren, regionchef 
Stockholm på Svenskt Näringsliv.  

En del säger att det bor en entreprenör i 
oss alla men att inte alla har de rätta verkty-
gen för att få en tanke eller idé att bli konkret 
och omsättas till en handling. Ett sätt att ge 
verktyg till skolelever är att jobba med före-
tagsamhet och entreprenörskap redan i tidiga 
skolår. 

– Sedan några år tillbaka är entre-
prenörskap inskrivet i läroplanen och många 
lärare arbetar med det idag, kanske utan att 
de vet om det. Vårt mål är att hjälpa lärare 

med att dels förstå vad entreprenörskap i 
skolan är och dels ge dem inspiration till hur 
de kan arbeta med det. Sedan tycker vi 
såklart att det är kul om det i långa loppet 
bidrar till att fler företag startas, säger Erik 
Ageberg, regionchef för Ung Företagsamhet.

Den 13 oktober fick lärare i Väsby chans 
att under en halvdag delta i en fortbildning 

av Ung Företagsamhet om just hur företag-
samhet och entreprenörskap kan inkluderas 
i elevernas utbildning. Fortbildningen hölls 
hos Väsby Promotion som samverkar med 
skola och näringsliv så att eleverna som går 
ut skolan snabbare får anställning. ■

I augusti drog Väsby Promotion tillsam-
mans med Väsby Nya Gymnasium igång en 
föreläsningsserie för ekonomiprogrammets 
andra och tredje år. Serien är indelad i fyra 
tillfällen och tar upp olika områden inom 
ekonomi som kompletterar den under- 
visning som eleverna får i skolan. 

– Det är viktigt för eleverna att få träffa 
någon från arbetslivet som kan förmedla 
praktiska exempel utifrån erfarenhet och 
kunskap. Samtidigt är det intressant för oss 
från Finnhammars att träffa eleverna då de 
kan vara potentiella kunder eller anställda 
hos oss i framtiden., säger Carl-Erik Morin 
och Erika Kolmodin från Finnhammars som 
vid ett av föreläsningstillfällena föreläste om  
vad som krävs för att starta eget företag. 

John Gustafsson är rektor för Väsby Nya 

Gymnasium och ser många fördelar med att 
ta hjälp av näringslivet för att komplettera 
elevernas kunskaper: 

– Att näringslivet engagerar sig i elev-
erna och deras framtida möjligheter till 
anställning tycker jag är mycket positivt. 
Näringslivet kan komplettera elevernas  
gymnasieutbildning på ett bra sätt och jag 
ser också en fördel när det gäller att eleverna 
får se olika yrkesmöjligheter och chans att 
ställa frågor om framtida utbildningar och 
yrken som intresserar dem, säger han.

Under våren hoppas Väsby Promotion 
kunna utöka samarbetet mellan näringslivet 
och skolorna i Väsby, bland annat med en 
föreläsningsserie där pedagoger och lärare 
får möjlighet att få inspiration och kunskap 
inom olika områden. ■
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Nordens första fristående Das 
WeltAuto-anläggning i InfraCity

Tesla, den amerikanska elbilstillverkaren 
som skakade om hela fordonsvärlden när 
företaget för något år sedan lanserade en 
lyxbil i det övre prestigesortimentet med 
prestanda som slog knockout på de europe-
iska biltillverkarna, har nyligen etablerat sig 
i InfraCity.

Tesla grundades 2003 av en grupp ingen-
jörer vid Silicon Valley med entreprenören 
Elon Musk, grundare och tidigare ägare av 
det internetbaserade betalningssystemet 
PayPal som VD. Tesla är uppkallat efter upp-
finnaren och konstruktören Nikola Tesla som 
utvecklade den elektiska växelströms- 
tekniken i slutet av 1800-talet.

Teslas Model S kom 2012 och räknas som 
världens första serietillverkade eldrivna  
premiumsedan. Tesla har varit noga med att 
förse sina bilar med riktigt bra räckvidd. 
Modellen ska kunna köra 50 mil på en ladd-
ning. Bilen har hyllats överallt och har gjort 
att investmentsbanken Morgan Stanley 

utnämnt Tesla till ”världens viktigaste bil-
märke”. 

En superversion av Model S med dubbla 
elmotorer planeras. Med en effekt på 701 hk 
kommer 0–100 km/h gå på 3,2 sekunder 
vilket är betydligt snabbare än de flesta ben-
sindrivna sportbilar. Prislappen – en bra bit 
över en miljon kronor.

Espen Pedersen, kommunikationschef 
på Tesla, berättar att en av anledningarna till 
etableringen i InfraCity är att försäljningen 
ökar i Sverige och att man vill göra det enkelt 
och bekymmerfritt att äga en Tesla i 
Stockholm.

– De flesta av våra kunder bor i den här  
delen av Stockholmsregionen och många 
lämnar bilen för service när de är på väg till 
Arlanda. De kan således enkelt hämta bilen 
på vägen tillbaka till Stockholm.

Upplands Väsby kommun satsar på en 
utbyggnad av 30 elladdstolpar i kommu-
nen under 2015-2018. Hur ser ni på det?

– Vi välkomnar alla initiativ som propa-
gerar för och främjar övergången till elbilar 
som är det enda transportsättet som har 
potential att bli helt utsläppsfri, säger Espen 
Pedersen. ■

Das WeltAuto är Volkswagens program 
för kunder som vill göra ett begagnat köp 
med nybilskänsla. Volkswagenbilarna som 
säljs är upp till 60 månader gamla och har 
maximalt gått 12000 mil. I december öppnas 
nordens första fristående anläggning med 
tillhörande serviceverkstad i InfraCity. 

– Det bubblar i InfraCity och självklart vill 
vi som en stor aktör också etablera oss här, 
säger Johan Karlson som är marknadschef 
för Volkswagen Stockholm och platschef för 
den kommande Volkswagenanläggningen i 
InfraCity. 

Volkswagen Stockholm arbetar mot 
begagnatmålet enligt 1-1. Det innebär att för 
varje fabriksny bil de säljer ska de också sälja 
en begagnad Volkswagen enligt programmet 
DasWeltAuto. Med hjälp av den nya anlägg-
ningen i InfraCity hoppas man nå målet.

– Vi vill växa när det gäller att sälja 

begagnade Volkswagen och vi hoppas själv-
klart kunna nå nya kunder, både de som 
väljer att köpa en bil och också de som väljer 
att nyttja vår serviceverkstad. Närheten till 
såväl Arlanda som Stockholm är bra och vi 
ser också fördelar med att det finns annan 
handel runt om våra anläggningar, säger Johan 
Karlson.  

Volkswagen finns på flera ställen runt om 

Stockholm och när de öppnar i InfraCity i 
december kommer det vara 15 personer 
anställda, allt från mekaniker till säljare. 

– Vi inviger under december och ser fram 
emot att vara en del av InfraCity, säger Johan 
Karlson. ■

Lyxig, miljösmart framtidsbil väljer Väsby
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InfraCity blir Nordens 
modecenter

Alla hyresgäster är verksamma som gros-
sister och leverantörer till kedjor och mode-
butiker. Konceptet innebär att leverantör-
erna hyr permanenta showrooms så att 
deras kunder från detaljhandeln kan se  
kollektioner och produkter mer eller mindre 
365 dagar om året. Väsby får en modemässa 
som aldrig stänger.

– Genom att delvis bygga om och 
utveckla våra lokaler i Business Center kan vi 
erbjuda en fantastisk möjlighet för våra 

hyresgäster inom modebranschen. Vi skapar 
stora synergieffekter och kan utveckla 
Stockholm Modecenter ytterligare nu när vi 
kan erbjuda drygt 9 000 kvadratmeter ytor 
för showrooms på våning 4 och 5, berättar 
Thomas Jonasson, marknadschef på Profi 
Fastigheter som även äger Stockholm 
Modecenter.

Lokalerna i Business Center med det 
öppna trapphuset i mitten skapar en flärdfull 
miljö där ytterväggarna mot korridorerna 
utformas som skyltfönster så att besökaren 
kan se kollektioner, skisser och bilder. Varje 
showroom får en egen butikskylt som tydligt 
visar hyresgästen och varumärkets logotyp.

– Stockholm Modecenter i InfraCity blir 
en plats för möten och människor. En miljö 
som reflekterar en modern värld och ett 
modernt sätt att arbeta där gränserna mellan 
socialt och arbete alltmer suddas ut, säger 
Thomas Jonasson. Detta avspeglas i 

Thomas Jonasson, marknadschef på Profi Fastigheter, visar Stockholm Modecenters entré

Om knappt ett år flyttar mode- 
branschens ledande handelsplats 
i Norden – Stockholm Modecenter 
till sina nya lokaler i InfraCity. 
Stockholm Modecenter har snart 
funnits i 25 år och är landets 
ledande och största showroom-
koncept med idag drygt 130 
hyresgäster och 400 varumärken.

Modecenters gemensamma ytor i entrén 
och den stora restaurangen som vid  
visningar blir en häftig catwalk. 

Stockholm Modecenter ligger idag i Järla 
sjö i Nacka. Flytten till InfraCity innebär att 
ytterligare ett hundratal personer får sin 
dagliga arbetsplats i InfraCity. Över 20 000 
besökare väntas årligen besöka Stockhom 
Modecenter. Närheten till Arlanda och 
Stockholm, läget utefter E4:an och 3 200 
p-platser och Scandic Hotel med 320 rum 
och en 3 000 kvadratmeter stor mässhall för 
modevisningar och modeveckor förbättrar 
chanserna till stor succé för Stockholm 
Modecenter. 

För Infra City som helhet är detta mycket 
goda nyheter. Att flärden kommer hit inne-
bär förbättrade möjligheter för intilliggande 
verksamheter. Fler personer som arbetar i 
området och stora mängder av besökare är 
positivt för Infra City. Vinnarna är alla butiker 
och restauranger i området. 

Vem hade trott att Väsby snart blir 
Nordens modemetropol? ■

I framtiden kommer det att vara modevisningar på 

en catwalk i InfraCity
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