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Väsby Promotion är en medlemsorganisation med fler än 
350 medlemsföretag och vi verkar för framgångsrikt  

företagande, entreprenörskap och hållbar tillväxt i Väsby. Det 

är roligt att verka i en sådan framåtlutad kommun som 

Upplands Väsby, där företagsklimatet är i den absoluta toppen 

och där näringslivet bidrar till såväl ett bra miljöarbete som 

att stärka skoleleverna med kunskap.

I det här numret kommer vi att bland annat visa några av 

de goda exemplen där näringslivet aktivt tagit initiativ till att 

bidra till skolan och också presentera Upplands Väsby  

kommuns nya näringslivschef, Anders Wink. Denne har en 

roll som kompletterar Väsby Promotion genom att han  

arbetar internt i kommunen för att sätta fokus på näringslivs-

frågor och arbetar med regionala samarbeten samt med större 

marketableringar. Väsby Promotion finns även i sociala medier, 
följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi har 

ganska nyligen också startat en Näringslivspodd, läs mer om 

den längre fram i detta nummer. 

Under 2015 kommer bland annat Jysk och HTH att  

etablera sig i InfraCity och Stockholm Modecenter (se förra 

numret) kommer till hösten. Vi hoppas att detta kan bidra till 

att ännu fler företag väljer att etablera sig i Väsby med det 
unika läget med närhet till såväl Arlanda som Stockholm. 

Katarina Barter, verksamhetschef

Näringslivet är en del av 
samhällskretsloppet

”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

Möt Väsbys nye 
Näringslivschef

Företag + 
ungdomar = sant!

Kvalitetskött flyttar 
till Väsby

Den unga serie-
entreprenören Isabella 
Löwengrip inspirerar 
Väsbys företag

Anders Wink är ny näringslivschef i 

Upplands Väsby kommun

I Väsby är det flera företag som sett det 
positiva i att ta hjälp av ungdomar på olika 

sätt i den dagliga verksamheten

Kvalitetskött växer så det knakar och flyttar 
nu till perfekta lokaler i Väsby

13

14-15

16



13 # 1/2015

2014 klättrade Väsby upp till tredje plats i Svenskt Näringslivs ranking. Ambitionen är att bibehålla en topp-
placering och utveckla företagsklimatet ytterligare samt att öka Väsbys attraktivitet så fler företag vill 
etablera sig här, säger Anders Wink som i februari tillträder som ny Näringslivschef i kommunen. Han 
kommer närmast från företaget AquaBiota Water Research som sysslar med konsult- och forsknings-
verksamhet inom marinbiologi.

– Jag har under det senaste året varit 

operativ chef på AquaBiota. Dessförinnan 

arbetade jag på Ingeus som är en privat  

utförare av arbetsförmedlingstjänster.  

Annars har jag bland annat en lång bakgrund 

inom bemanningsbranschen och företaget 

Manpower där jag har arbetat med bland 

annat affärsutveckling och startat upp nya 

verksamheter. Jag har varit verksam inom 

Manpowerkoncernens olika delar och  

arbetat med såväl företagshälsovård som 

bemanning och även en hel del med arbets- 

marknadsfrågor, säger Anders Wink som 

också har provat på att starta och driva egen 

verksamhet under en period.

Som Näringslivschef kommer Anders att 

arbeta på en strategisk nivå med näringslivs-

frågor, internt i kommunen och med regional 

samverkan. I 2014 års ranking klättrade Väsby 

från plats 13 till plats 3 och för att bibehålla 

och stärka ett bra företagsklimat finns det 
delar att utveckla och arbeta vidare med.

– Ett starkt resultat i Svenskt Näringslivs 

ranking är något som kommunen kan vara 

stolt över. Jag ser fram emot att få jobba i 

Väsby med utvecklingsfrågor, det är något jag 

verkligen brinner för så det ska bli roligt! 

Tidigare har jag inte arbetat i den kommunala 

delen, även om jag i mina tidigare yrkesroller 

haft en hel del samarbeten med kommuner 

och annan offentlig verksamhet, så det blir 

lite nytt som jag kommer få sätta mig in i 

vilket känns stimulerande. Jag hoppas kunna 

tillföra en del utifrån mina tidigare erfaren-

heter kring att starta och utveckla verksam-

heter och från arbete i både mindre och 

större organisationer inom olika branscher. 

Jag tror mycket på så kallad korsbefruktning 

för att på så sätt få till en bra helhet, det kan 

t.ex. handla om människors olika erfaren- 

heter, bakgrunder och kompetenser, säger 

Ny Näringslivschef i 
Upplands Väsby kommun

Anders och fortsätter:

– I min roll som Näringslivschef kommer 

jag att verka mot näringslivet men också till 

stor del in mot det kommunala och regionala. 

Fokus kommer vara att arbeta vidare med de 

bra delar som finns redan idag och stärka 
Väsby som en attraktiv plats. Det är unikt 

med en organisation som Väsby Promotion 

som externt har hand om näringslivsfrågor 

och skapar en mötesplats för både kommun 

och näringsliv och som har lyckats så bra i 

sitt arbete. Jag tror på ett fortsatt nära  

samarbete med Väsby Promotion för att på 

bästa sätt tillsammans verka för att stärka 

och hjälpa företagen som finns samt attrahera 
nya. 

Väsby har ett unikt geografiskt läge med 
närhet till både Arlanda och Stockholm. och 

Stockholms norrort är den idag mest  

expansiva delen av Stockholmsregionen.  

Anders Wink ser många möjligheter till att 

stärka Väsbys attraktionskraft ytterligare:

– Tack vare det geografiska läget har 
Väsby en stor fördel när det gäller att  

attrahera såväl nya företag som invånare. 

Väsby ligger i en jättespännande region som 

har en enorm potential att utvecklas. Jag tror 

mycket på samverkan med omkringliggande 

kommuner för att stärka hela regionen och 

göra Väsby än mer attraktivt. En del att 

utveckla tror jag är InfraCity för att få en 

helhet med Väsby och få fler förbipasserande 
att vilja stanna till. Väsby Centrum har de 

senaste åren utvecklats jättemycket och blivit 

jättefint och jag tror att vi kan titta på andra 
bitar för att ytterligare stärka Väsby. n
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Swedbank satsar på 
unga praktikanter

Sedan 2009 finns det ett projekt som 
kallas Unga jobb som Swedbank tillsammans 

med ett antal sparbanker står bakom. Det 

går ut på att ungdomar får chansen att under 

90 dagar praktisera på ett bankkontor för att 

se och lära hur det går till. Under tiden har 

han eller hon en dedikerad mentor som hand-

leder och visar hur det går till. Projektet är 

ett samarbete med Arbetsförmedlingen och 

under hela praktikperioden får ungdomen 

ersättning från Försäkringskassan. 

– Jag har varit här i snart 1,5 år och under 

den perioden har vi haft tre praktikanter 

varav en har fått anställning hos oss efter 

avslutad praktik. De andra har valt att börja 

studera på universitet/högskola, förhopp-

ningsvis har vi sått ett frö till fortsatta studier 

och kanske kan vi anställa dem om ett par år, 

säger Maria Fors, kontorschef på Swedbank 

i Upplands Väsby. 

Binan Sonono påbörjade sin praktik hos 

Swedbank i Upplands Väsby efter avslutade 

universitetsstudier. Till en början fick han 
hjälpa till med kassaärenden men med tiden 

fick han mer ansvar och efter att praktiktiden 
på 90 dagar var slut hade han gjort ett så bra 

intryck att han fick erbjudande om prov-
anställning. 

– Jag är nog rätt unik som ”Unga jobbare” 

genom att jag kom hit när jag redan hade 

studerat på universitetet, det vanligaste är 

att praktikanterna är gymnasieekonomer och 

efter avslutad praktik går vidare för att  

studera, säger Binan Sonono.

– Vi var jättenöjda med Binan efter hans 

praktikperiod så vi anställde honom och med 

tiden har han vidareutbildat sig genom våra 

interna utbildningar och också licensierats 

via Swedsec som alla våra rådgivare gör, säger 

Maria Fors som beskriver projektet Unga 

jobb som en chans för ungdomar att få en 

första biljett in till arbetslivet. En praktikplats 

kan dels ge en ungdom chansen att prova på 

olika typer av arbetsuppgifter och få  

inspiration till att studera vidare och dels 

möjlighet till goda referenser inför framtida 

jobbansökningar.  

– Jag rekommenderar alla att ta chansen 

om man får ett praktikjobb, oavsett  

utbildningsnivå. Det är ett jättebra sätt för 

att komma in på arbetsmarknaden, säger 

Binan Sonono. 

EY ser positivt på ett 
framtida samarbete med 
skolan

Via Väsby Promotion fick EY, som håller 
till i InfraCity, kontakt med Väsby nya  

gymnasium i januari då de söker gymnasie-

ekonomer för löpande bokföring. Den första  

kontakten har mynnat ut i ett kommande 

Här engagerar sig 
näringslivet för ungdomarna
Att vara ung och få sitt första jobb kan ibland vara svårt då många arbetsgivare söker någon med 
erfarenhet.. I Väsby finns många goda exempel på företag som tänker lite annorlunda och satsar på 
ungdomar och utnyttjar deras styrkor på olika sätt. Resultatet? Vinst för både företagen och 
ungdomarna.  

studiebesök där eleverna från gymnasiet får  

chansen att veta mer om EYs verksamhet och 

vad det innebär att arbeta som revisnings-

konsult. 

– Vi tycker att det ska bli jättekul att ta 

emot dem och informera om hur vi arbetar. 

Vi söker gymnasieekonomer nu och även till 

hösten och ser gärna att det är lokal arbets-

kraft eftersom vår förhoppning är att vi då 

kan behålla dem längre och att det är lättare 

för dem att ta sig till och från arbetet. De får 

arbeta i en kommun som expanderar både 

när det gäller bostäder och företagande vilket 

innebär nya möjligheter. Det finns också för-
delar i att ha en lokal 

kännedom om de före-

tag som finns och 
verkar här i Väsby, 

säger Ulrika Ödling, 

auktoriserad redovis-

ningskonsult,            FAR, 

från EY. 

Maria Fors, Sanna Haghshenas och Binan Sonono på Swedbank i Väsby
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Rusta tar hjälp av 
gymnasieelev från 
Väsby nya gymnasium

När Rusta behövde förstärkning med 

löneadministrationen kontaktade de Väsby 

nya gymnasium för att gå ut med annons om 

att de sökte en gymnasieelev för extrajobb 

vid sidan av skolan. En av de som sökte var 

Moa Linddal som sedan november har varit 

på Rusta ett par timmar varje vecka och  

stöttat Rustas löneavdelning när det har 

behövts.

– Vi ville gärna ha hjälp av någon  

gymnasieelev eftersom det kan öppna nya 

dörrar för oss att framöver hitta ny  

kompetens samtidigt som det ger eleven en 

chans att få in en fot och prova på hur det 

kan vara i arbetslivet. Eftersom vårt huvud-

kontor ligger här i InfraCity i Väsby och Väsby 

nya gymnasium inte ligger långt härifrån valde 

vi att kontakta dem, säger Louise Ramel som 

är HR Business Partner på Rusta. 

Rusta har ungefär 1600 medarbetare 

varav 160 arbetar på kontoret i InfraCity. 

Kedjan har idag 76 varuhus runt om i Sverige 

och fem varuhus i Norge. Inköp av Rustas 

Intressanta 
gäster i 
Näringslivs-
podden

Näringslivspodden är Väsby Promotions 

senaste digitala kanal där lyssnaren får möjlig-

het att ta del av andra företagares och entre-

prenörers kunskap, tankar och erfarenheter. 

I Näringslivspodden diskuterar vi aktuella 

ämnen och träffar olika företagare och  

entreprenörer med såväl lokal som regional  

anknytning. Näringslivspoddens syfte är att 

sätta Väsby på kartan och bidra till ökad  

kunskap och kanske också så ett frö till nya 

tankar hos lyssnarna. 

I ett av de avsnitt som hittills har kommit 

ut träffar vi väsbybon, entreprenören och 

grundaren till iZettle – Jacob de Geer. Under 

intervjun pratar Jacob bland annat om hur 

han fick idén till iZettle och vikten av att hela 
tiden sträva efter förnyelse för att nå tillväxt. 

I det senaste avsnittet av podden träffar vi  

kommunikationsexperten Tina Sayed Nestius 

för att prata om alternativa kommunikations-

sätt för att exempelvis nå en ny målgrupp 

samt vad man som företag bör se upp med 

om man marknadsför sig i sociala medier. 

Följ Näringslivspodden i din podcast-

spelare så får du direkt uppdateringar om när 

nya avsnitt släpps och tipsa oss gärna om det 

är något särskilt ämne du tycker att vi ska 

prata om eller någon särskild person du 

tycker att vi ska träffa. n

sortiment sker främst genom direktimport 

från Asien och Europa eller direkt från till-

verkare i Sverige. Alla inköp i Asien sker från 

de egna inköpskontoren i Hangzhou, 

Shenzen, Bangkok och New Delhi samt  

distributionscentralen i Shanghai. Sammanlagt 

omfattar de lokala inköpskontoren 70  

medarbetare. När det gäller samarbetet med 

skolor är man fortfarande i startgroparna då 

företaget har vuxit väldigt fort de senaste 

åren och HR-avdelningen har inte riktigt 

hunnit med de bitarna än. 

– För oss är ser vi stora fördelar med att 

anställa gymnasieelever för punktinsatser, 

vilka vi gärna söker i vår närhet. Vi får  

möjlighet att visa upp vår verksamhet och 

berätta om vad vi gör och förhoppningsvis 

skapar vi tillsammans en stolthet över Rusta. 

Vi tror på fortsatt samarbete med Väsbys 

skolor och ungdomar framöver, säger Louise 

Ramel. n

Moa Linddal, till höger, är sedan november timanställd på Rusta vid sidan av sina studier
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Kvalitetskött etablerar sig i Väsby

Unga multientreprenören Isabella 
Löwengrip inspirerar Väsbys näringsliv

Isabella Löwengrip startade sitt första 

företag som tonåring och sedan dess har hon 

totalt startat 11 företag i flera olika bran-

scher. Den 26 mars föreläser hon på Väsby 

Promotions årsmöte om sin entreprenörs-

resa och sina drivkrafter. 

När Isabella Löwengrip var 14 år startade 

hon sin blogg, Blondinbella, och två år senare 

bildade hon bolaget Blondinbella AB. Idag, 10 

år senare, är bloggen Nordens största med 

över 1 miljon unika läsare i veckan. Vid sidan 

av Blondinbella AB driver Isabella Löwengrip 

bloggnätverket Spotlife, investmentbolaget 

Löwengrip Invest AB, Flattered (tillverkar 

och säljer inomhusskor för kvinnor), 

Economista AB (böcker och föreläsningar 

inriktade på ekonomi) samt Löwengrip Care 

& Color (skönhets- och hudvårdsprodukter 

för kvinnor). Därtill har hon varit styrelse-

ordförande i börsnoterade VJ1890 samt  

tidigare chefredaktör för sin egna tidning 

Egoboost Magazine. 

– Isabella är en multientreprenör med 

mycket mod och som går sin egen väg och 

den andan har vi även mycket av i Väsby. Vi 

är glada att vi får möjlighet att erbjuda våra 

medlemmar att komma och lyssna på när hon 

delar med sig av sin erfarenhet och syn på 

entreprenörskap, säger Katarina Barter, 

verksamhetschef på Väsby Promotion. 

Isabella Löwengrip är en flitigt anlitad 
föreläsare runt om i Sverige och föreläser för 

såväl skolor som näringslivsorganisationer 

om bland annat entreprenörskap, marknads-

föring och självkänsla. n

För drygt 45 år sedan, närmare bestämt 

1970, startades företaget Kvalitetskött 

Sverige AB i en källare på Lundagatan på 

Södermalm i Stockholm. Med åren har  

företaget vuxit och sedan år 1980 har man  

huserat i lokaler i slakthusområdet vid 

Globen. Under hösten 2014 blev det klart att 

Kvalitetskött flyttar till Upplands Väsby då 
man hittat en ny lokal, perfekt för ändamålet. 

Kvalitetskött är ett produktionsföretag 

som styckar och förpackar kött som sedan 

säljs till dagligvaruhandeln, industrier och 

grossister. Anläggningen i Upplands Väsby 

kommer vara en ren produktionsanläggning 

med till en början ungefär 10 anställda men i 

slutet av 2015 kommer hela personalstyrkan 

på omkring 50 personer att ha flyttat hit. 
– När vi hittade den här lokalen i 

Upplands Väsby tyckte vi att den var  

perfekt och hade potential att byggas om 

precis så som vi ville ha den. Det avgjorde 

allting och sedan fick vi ett bra läge på köpet, 
säger Kvalitetskötts marknadschef Robin 

Törnqvist. 

Under hösten 2014 påbörjades en del 

renoveringsarbeten i den nya lokalen varför 

produktionen kunnat komma igång från och 

med januari detta år. Den 4 februari började 

en helt ny produkt för Coop att produceras 

i de nya lokalerna i Väsby. 

– Anledningen till att vi flyttade är att 
lokalen vi hade blev för liten. Vi växer hela 

tiden och det är jättekul, eventuellt kommer 

vi utöka personalstyrkan ytterligare till 

hösten. Vi ser fram emot att bli en del av 

Väsby, säger Robin Törnqvist. n


