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Annonsera på

E4-träden när du:

• Vill stärka företagets varu-

 märke

• Bjuder in till invigning

• Vill presentera nya produkter  

 eller tjänster

• Har kampanjerbjudanden

• Söker nya medarbetare

För annonsbokning:

info@uvp.se eller 08-590 327 00

Driftiga tjejer finns det gott om i Väsby. Elisabeth och Tina från Olive 
House samt Victoria och Pernilla, Rodamco – fyra tjejer som satt sin 
prägel på Väsby Centrum. Madeleine som arrangerar upplevelser för
företag och privatpersoner på Wik Event.

Det första trädet placerades vid 
InfraCity i slutet av oktober. 

De andra vid Stora Wäsby under 
november. Varje träd väger fem ton 
och är tillverkat av Smidesbyggarna 
i Länna - ett systerföretag till ML 
Smide i Väsby.
 Det har länge diskuterats om 
möjligheterna att sätta upp någon 
form av informationskylt utefter 
E4:an för att lyfta fram vad som 
händer i Väsby, men också för att 
lokala företag ska få möjlighet att 
synas utefter E4:an. Nu kan vi se 
resultatet, som är ett fruktbart 
samarbete mellan Stora Wäsby, 
Upplands Väsby Promotion och 
Visual Art.
 – En stor eloge ska ges till Carl 
De Geer på Stora Wäsby, som kom 
med idén till träden, säger Gunilla 
Ridström, verksamhetschef på UVP. 
Den har sedan förfinats av arkitek-
ten Peter Sahlin.
 Träden skulle varit på plats under 
augusti. Orsaken till förseningen är 
materialet som är cortenstål. 

 – Det finns inte standardrör i 
cortenstål, så stålleverantören har 
fått ta fram rören speciellt för de 
här träden, berättar Pälle Isberg, 
projektledare på Smidesbyggarna. 
Materialvalet är ovanligt. Corten-
stålet behöver inte ytbehandlas och 
rostar bara till en viss gräns och får 
då en speciell yta.

 Det är inte varje dag som 
Smidesbyggarna tillverkar 
träd i stål.
 – Det är faktiskt första 
gången. Rent konstruktions-
mässigt är det inga konstig-
heter eftersom vi har arbetat 
mycket med stora konstverk i 
metall och liknande projekt. 
Träden har tagit form på 
verkstadsgolvet i Länna. 
Sedan har de delats i bitar 
för att kunna tas ut genom 
dörrarna och transporteras till 
Väsby.
 Resultatet är impone-
rande och ger Väsby ett nytt 
landmärke både söder och 
norrifrån. Med 70 000 fordon 
som passerar varje dygn på 
E4:an finns knappast bättre 
skyltläge.

Trädkonstellationen med
digitala skyltar är på plats, 
vid InfraCity och Stora 
Wäsby.

Väsbys nya landmärken
Nu är de på plats de nya landmärkena för Väsby – de 16 meter 
höga och sex meter breda stålträden med 25 kvm LED-skyltar, 
som visar upp Väsby utefter E4:an.

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer
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Ges ut av
Upplands Väsby Promotion, UVP
Telefon 08-590 327 00
info@uvp.se • www.uvp.se

Ansvarig utgivare
Gunilla Ridström, 
verksamhetschef UVP

Grafisk form
Bri reklam
BoRune Isacsson

Vi strävar efter att bli 
det ledande bygg-

nadssmidesföretaget på 
marknaden, säger Fred-
rik Ling VD för ML Smide 
men också direktoperativ 
som projektledare i olika 
projekt. I smideskoncer-
nen ingår ytterligare två 
bolag Stockholms Konst- 
och Byggnadsmide AB 
och Libro AB i Uppsala. Vi 
är fyra fristående bolag 
men med en stark ägare 
Lennart Ling. Tillsammans 
omsätter gruppen 100 
miljoner kr.
 ML Smide har en stark 
position inom produktion 
och montage av stålkon-
struktioner och reparations-
arbeten inom industrin.
 – Vi är stora under-
leverantörer till NCC 
och Peab när det gäller 
stora infrastrukturprojekt, 
säger Fredrik Ling. Det 
kan handla om att bygga 
broar, tunnelarbeten, 
specialkonstruktioner för 
vägar, flygplatser etc.
Ett exempel är stora stål-
konstruktioner till Ter-
minal 5 på Arlanda, där 
företaget utfört mycket 
arbete bland annat hela 
tillverkningen av pir F.
 – Vi är hårt konkur-
rensutsatta men vi har en 
fördel av våra små flexibla 
enheter men också av 
att vi ingår i en koncern 
med ekonomiska muskler. 
Sedan är prio ett att alltid 
hålla en hög servicenivå.
 ML Smide har växt kraf-
tigt under de senaste åren 
och lokalerna är för små.
 – Vi har velat bygga ut 
men kommunen har hit-

Vi möter dagligen 
företagare som med 

stolthet berättar om sin 
verksamhet. Några av 
dem lyfter vi fram som 
förebilder – Månadens 
Företag – på hemsidan 
för det lokala närings-
livet eller här i vår nya 
näringslivsbilaga.  
 Andra lyfts fram lite 
extra och får utmär-
kelser på den årliga 
näringslivsdagen. Vi är 
alla beroende av att det 
går bra för våra företag 
så att fler kan arbeta på 
hemmaplan och slipper 
arbetspendlingen.
 På UVP, det  lokala 
näringslivs- och mark-
nadsföringsbolag som 
ägs gemensamt av nä-
ringslivet och kommu-
nen, ligger företagens 
frågor i fokus.   
 Tillsammans med våra 
över 400 medlemsföre-
tag engagerar vi oss för 
att Väsby ska bli ännu 
attraktivare som boen-
de- och etableringsort. 
För företagen är det en 
ren överlevnadsfråga att 
fler människor och före-
tag flyttar hit för att få 
fler kunder. För oss som 
bor här innebär det att 
vi bl a får bättre service, 
fler butiker och restau-
ranger. Helt enkelt att 
det blir mer puls i den 
moderna småstaden.

Gunilla Ridström
Verksamhetschef
– det lokala närings-
livs- och marknads-
föringsbolaget

tills satt krokben för oss, 
suckar Fredrik Ling. Före-
taget har 1100 kvm verk-
stadsyta mellan Truckvä-
gen och E4:an men skulle 
behöva större lokaler för 
att klara efterfrågan.

 – Vi vill ogärna lämna 
det här fina skyltläget vid 
E4:an, säger Ling. 
 Många kunder har sett 
ML Smides fasadskylt och 
tagit kontakt.

Från fem till 25 anställda på fem år. 2005 tog Blixtljuset AB, som sedan 
tidigare ägde Smidesbyggarna i Högdalen AB, över ML Smide i Väsby. Då ett 
företag med dålig ekonomi, idag ett företag som växt från sex till 30 miljo-
ner i omsättning och med god lönsamhet.

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer

ML Smide – ett
snabbväxande företag

Fredrik Ling från ML Smide, stolt tillverkare av
”stålträdet” – Väsbys nya landmärke.
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Wik Event och konferens har 
haft några tuffa år med 

konkurs och ägarbyte. Men sedan 
1 september är det nya ägare till 
Väsbys egna ”Gröna Lund.” Det är 
Patrik Jansson, ägare till Gokart 
Stockholm, som tillsammans med 
två andra delägare tagit över verk-
samheten vid Almungevägen.
 – Nu har vi äntligen landat med 
ägare som aktivt deltar för att ut-
vidga och utveckla verksamheten, 
berättar Madeleine. Hotellplanerna 
är skrotade och nu är det back to 
basic som gäller. Istället samarbe-
tar man med hotellen i närområdet. 
 – Vi ska inte förändra stället utan 

utveckla verksamheten och satsa 
mer på konferensgäster som ett 
komplement till olika event för före-
tag och privatpersoner, som vill fira 
sin födelsedag, hålla sitt bröllop, 
möhippa eller svensexa. Wik Event 
tar endast emot slutna sällskap. 
 Det handlar om 35 000 kva-
dratmeter nöje och utmaningar. 
På Wik Event finns utmaningarna 
och nöjena för en lyckad kick off i 
Stockholmsområdet. Nytt för i år är 
temafester med allt från Wild West 
Casino till en riktig Oktoberfest.
 – Vi har kavlat upp ärmarna för 
att utveckla Wik Town och Event till 
en given konferens- och eventplats 
för företag och privatpersoner i 
Stockholmsområdet. Vi vill tillbaka 
till de forna besökstalen på över 
10 000 gäster på ett år.
 Nu ska företaget locka både 
gamla och nya kunder och gärna 
fler gäster från Väsby. Till våren 
kommer man också att öppna för 
allmänheten.
 
Madeleine Frisk har hamnat mitt 
i prick i yrkeslivet. Hon är ansvarig 
för Wik Event, som nu satsar på att 
utveckla verksamheten med nya 
aktiva ägare.

Nu är det full fart igen, säger  Madeleine Frisk, ansvarig för Wik 
Event i Väsby. Hon har sedan hon började arbeta i verksamheten 
varit något av spindeln i nätet. Sedan 1998 har hon jobbat här. 
Hon kom in av en ren slump och är nu den som i praktiken driver 
stället.   

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer

Madeleine utvecklar
Väsbys ”Gröna Lund”

Etableringen av 
Bauhaus kommer att 

ge ringar på vattnet.
 – Äntligen, säger Arne 
Månsson, områdeschef 
för InfraCity AB. I över 
två år har förhandlingarna 
pågått med Bauhaus´ led-
ning. Nu blir flera andra 
förhandlingar som pågår 
med andra nya etablering-
ar inom segmentet Bygga 
Bo, mycket lättare.
 Det är naturligtvis inte 
en slump att Bauhaus 
väljer Stockholmsregio-

nens bästa skyltläge för 
en etablering av ett helt 
nytt varuhus i InfraCity. 
Varje dag passerar 70 000 
fordon på E4:an. 
 Bauhaus köper 35 000 
kvm mark av InfraCity på 
västra sidan av motorvä-
gen för att nästa år bygga 
ett så kallat ”state of the 
art”-varuhus på 16 000 
kvm, vilket bland annat 
innebär en drive-in-hall 
på 5 000 kvm och en 
badrumsvärld med över 
hundra utställningsbad-

rum. Totalt väntas det nya 
varuhuset skapa 200 nya 
arbetstillfällen.
 – Det här betyder 
mycket för Väsby, menar 
Arne Månsson. Gjorda 
analyser av handelsström-
marna i kommunen visar 
på ett utflöde av handels-
kronor på flera hundra 
miljoner. Det ska vi natur-
ligtvis vända på.
 – Kommunen har nu 

Arne Månsson, InfraCity

kommit fram till samma 
slutsatser, som vi i våra 
analyser, att skapa en 
handelsplats i norra 
Stockholm med stark 
tonvikt på Bygga Bo. 
En handelsplats för 
sällanköpsvaror konkur-
rerar inte med centrum-
handeln.
 Nu förhandlar InfraCity 
med flera andra kända 
varumärken. I fastighe-
ten där Rusta finns pågår 
förhandlingar om en 
nyetablering och Alcro-
fastigheten ska byggas 
om till ett varuhus för 
handel.
 – Vi har fördubblat de-
taljhandelsytan i InfraCity 
från 30 000 till 60 000 
kvm inklusive Bauhaus´ 
etablering.
 Nu hoppas han bara
att Breddens trafikplats 
kan få byta namn till
InfraCity.

Nytt byggvaruhus i InfraCity
Bauhaus valde Stockholms bästa skyltläge,
InfraCity fortsätter att växa. Målet är att bli den 
ledande handelsplatsen i norra Stockholm som 
har fokus på hem, bygg och fritid.  Nästa bygg-
sten i denna utveckling är att Bauhaus bygger 
ett nytt varuhus i InfraCity i direkt anslutning till 
E4:an.

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer
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Vi har spånat länge att 
göra något tillsam-

mans, säger Elisabet och 
Tina samtidigt som de 
äter en sen lunch efter 
dagens stora lunchrus-
ning. Det var i maj i år 
som de tog över Farbrors 
lokaler i Väsby Centrum 
och öppnade Olive House 
tillsammans med kocken 
Christian Korpinen.
 Det var egentligen en 
fest som är orsaken till att 
de nu är i restaurangbran-
schen. Tillsammans ar-
rangerade de ett reunion-
party för gamla innestället 
i Väsby centrum Zamora. 

De hittade inget annat 
ställe än Farbrors att vara 
på. Krogdrömmen blev 
verklighet. 
 – Det är en tuff 
bransch, speciellt för två 
kvinnor, erkänner de. 
Samtidigt har de mött 
massor av uppskattning 
från gäster och andra. 
Det värmer och gör att vi 
orkar, det blir långa dagar 
med sena kvällar.
 Elisabet och Tina har en 
vision med sin verksam-
het att Olive House ska 
vara det självklara valet 
för väsbyborna, antingen 
det gäller företagsrepre-
sentation eller helt enkelt 
privatlunch eller middag.
 Fredagarnas truba-
durkvällar har blivit en 
succé. De lockar alla från 
18 till rullator. Lördagar 
står Europes trummis Ian 
Hagland som dj. En gång i 
månaden är det nattklubb 
med blandad publik.
 Till de återkommande 
veckoarrangemangen så 
satsar man även på olika 
event. I slutet på novem-
ber genomfördes Europian 
Champions Celebration 
Party. Det var Väsbys 
EM-mästare i dragracing 
Johan och Jonnie Lindberg 
som firade segern.
 Nu i december satsar 
Olive House på ameri-
kanskt julbord under tre 
dagar.
 Det är drag hos Väsbys 
nya krögarduo.

Pernilla och Victoria vill 
att kunden ska känna 

sig välkommen. 75 pro-
cent av kunderna åter-
kommer varje vecka. 
 Den kvinnliga ledningen 
har redan satt sin prägel 
på Väsby Centrum. Det 
har blivit mer växter, mer 
färg och lampor. Det har 
även skapats fler sittgrup-
per. Målet har även varit 
att höja uthyrningsgraden 
till 100 procent. Idag är 
det endast en affärslokal 
som saknar hyresgäst.
 – Vi har utökat vårt 
utbud av butiker och 
tycker vi är ganska kom-
pletta idag, säger Pernilla 
Andersson. Nu vill vi gå 
vidare med att förbättra 
skyltningen ytterligare, 
från både pendeltågsta-
tionen och från E4:an. Ett 
prioriterat område är den 
stora kundparkeringen ös-
ter om centrum. Den ska 
på sikt få en ansiktslyft-
ning med bättre skyltning 
och delvis nytt ytskick.  

Vad den nya centrumled-
ningen också satsar på är 
ökad service för kunderna 
framför allt under löne-
helgerna, i form av gratis 
barnpassning och vär-
dar för att anvisa lediga 
p-platser. Den primära 
målgruppen är barnfa-
miljer men en intressant 
grupp är också 50 plus. 
Det märks i de olika 
eventen i samband med 
lönehelgen varje månad. 
Senast arrangerades en 
stor dansbandsgala.
 – Vi är ett lokalt köp-
centrum och därför är 
det viktigt att behålla den 
lokala förankringen, säger 
Pernilla. Vi arbetar aktivt 
med olika idrottsföre-
ningar, fram till jul är det 
Väsby Hockey som hjälper 
till med parkeringen under 
helgerna.
 Konkurrensen är 
stenhård mellan de olika 
köpcentren norr och 
söderut. Så det gäller att 
hela tiden höja kvalitén. 

Elisabet och Tina 
önskar bjuda 
”hem” alla i Väsby

Familjemiddag, arbets-
lunch, representation, 
fest eller hålligång allt ska 
väsbyborna hitta på Olive 
House hos nya krögar-
duon Elisabet och Tina

Elisabet Och Tina är färska i restaurangbranschen 
men inte som företagare. Elisabeth Johansson 
drev Stockholms äldsta färgbutik i 20 år och Tina 
Maser har drivit spa-verksamhet under många år. 
Krog är både en dröm och en utmaning. 

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer

Pernilla och
Victoria gör Väsby 
Centrum mysigare

Mer aktiviteter och mysigare miljö är något som 
Pernilla Andersson och Victoria von Reis satsar på för 
att locka fler kunder till Väsby Centrum.

– Vi vill göra Väsby Centrum mysigare och mer 
välkomnande! Det säger Pernilla Andersson, 
centrumchef sedan hösten 2009 och Victoria von 
Reis, marknadsansvarig för Väsby Centrum sedan 
våren 2009. 

Text: Bengt Bengtsson, Tinnholmen Kommunikation
Foto: Michael Folmer


