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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 fi nns 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 
fl er företag till vår kommun så att fl er 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
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Att ha ett starkt företagsklimat är viktigt 
bland annat för att attrahera nya företagseta-
bleringar och att befi ntliga företag växer och 
anställer. Med ett bra företagsklimat blir kom-
munen attraktiv även för infl yttning 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 fi n 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 
Näringslivsprofi l för sina långsiktiga och fi na 
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 fl era 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, nyfi kenhet 
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 fi ktiv park.

– I min klass arbetar vi med samhället och 
eleverna får tillsammans bygga upp ett fi ktivt 
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 specifi kt ämne i sig utan går att ta in i de allra fl esta 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 
fi ktiv park så att en stads alla invånare kan 
och vill vistas i parken. Barnen har haft fl era 
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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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


