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I Väsby vill vi skapa en stad och byg-

ga bort förorten. Jag som är upp- 

vuxen i en stad, Jönköping, ställer 

mig definitivt bakom detta. Jag triv- 

des aldrig i förorten, Täby, där jag 

bodde i 25 år. Jag valde  istället att 

bosätta mig i Väsbys innerstad där-

för att jag gillar det som händer i 

Väsby. Nu har jag gångavstånd till 

det mesta jag behöver: butiker, res-

tauranger, caféer, torghandeln, na-

turen, kulturen och pendeln. Så vill 

jag även ha det i framtiden. 

Nyligen arrangerade UVP en 

företagsvisit till Väsbys äldsta före-

tag, Väsby nya konditori. Det slog 

mig då att det är du och jag som 

avgör om Väsby ska kunna förverk-

liga planerna på att bygga stad. 

För att lokala företagare som 

satsar tid, engagemang och pen-

gar på att driva butik, restaurang, 

konditori, kemtvätt, cykelverkstad, 

frisérsalong eller annat ska kunna 

överleva måste vi välja att handla 

lokalt istället för de stora kedjorna 

med svag lokal förankring. Det är 

dessutom billigare, berättade Väs-

by Nya Konditori. Deras muffins, 

som bakas från grunden på plats, 

är billigare än i andra kedjebutiker.

För att bygga stad krävs att om-

världen uppmärksammar och gillar 

det som händer i Väsby. Ett ypper-

ligt bevis på att vi är på rätt väg är att 

Messingen, som tillkommit genom 

samverkan mellan privata och of-

fentliga aktörer, tilldelats Samhälls-

byggarpriset. Nu kan vi känna oss 

extra stolta över att vi bor i Väsby 

– där färgstarka människor möts.

Gunilla Ridström,

verksamhetschef UVP

Mellan 2007 och 2012 hade det Väsby-

baserade familjeföretaget Pahlén AB en 

extern delägare. Men inte längre. Nu 

äger familjen Pahlén hela företaget igen.  

För ett företag som levererar pool-

utrustning över hela världen spelar 

konjunkturer och samhällsförhållan-

den roll. Tillgång och efterfrågan blir 

en global angelägenhet. Kort sagt: man 

kan inte styra världens utveckling från 

Väsby, man får lov att följa den. Efter 

en kraftig expansion och fördubb-

lad omsättning i början av 2000-talet 

syntes framtiden i nytt ljus. Man såg 

behovet av en extern part.

Nu har tiderna förändrats – igen – 

med en framtid som familjen Pahlén 

är mer bekant med. En framtid som 

bygger på den grund som Bo Pahlén 

skapade och sonen Stefan utvecklar 

tillsammans sin syster Karin. Bosses 

barn har vuxit upp med företaget och 

så gott som alla anställda har en rela-

tion till bygden. 

Nu kan man plocka fram det lokala 

engagemanget i produktutveckling 

och marknadsföring. Nu kan Väsby 

kommun berätta om sina lokala en-

treprenörer. Och nu känner återförsäl-

jare, konkurrenter och kunder igen det 

där företaget med 50 anställda repre-

senterat i över 70 länder och huvud-

kontor och produktion i Väsby så som 

det varit och så som det vill vara. 

Pahlén har kommit hem igen. 

Ulf Hamrin

Pahlén hemma igen!

För att lyfta fram företagen och män-

niskorna lokalt i Väsby utser UVP 

Månadens Företag. Företagen väljs ut 

utifrån olika kriterier. De faktorer som 

vägs in kan vara storlek, bransch, om-

råde, nytänkande och nya marknader. 

Det utmärkande är att det är ett företag 

som gör något speciellt och betydelse-

fullt för Väsby. Företaget presenteras 

på UVPs hemsida, www.uvp.se, under 

Utmärkelser, med en mer ingående 

artikel om företaget och dess visioner. 

Dessutom får man en månads gratis 

annonsering på de fina E4-träden. Vet 

du något företag som borde få utmär-

kelsen? Hör av dig till UVP!

Leena Lahti

Månadens företag

Månadens företag i november 2012: 

Skivdraken.
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Har du lediga lokaler för butiker, för-

råd, kontor, lager eller produktion?

Vi söker bostadsrättsföreningar, 

företag och privatpersoner som har el-

ler kommer att få lediga lokaler i Väsby 

som man kan tänka sig att hyra ut till 

företag.  På UVPs hemsida finns en 

länk (under Etablera företag) till lediga 

lokaler hos Objektvision där du kost-

nadsfritt kan annonsera om detta. 

UVP får fortlöpande förfrågnin-

gar från olika företag och privatper-

soner som söker lediga lokaler i Väsby. 

I många fall kan vi hitta en lämplig 

lokal i databasen för Objektvision. Om 

vi inte lyckas denna väg så skickar vi 

även ut förfrågningarna i vårt nätverk 

med privata markägare, fastighetsför-

valtare och kommunen.  

I många av våra nya fastigheter i de 

centrala delarna av Väsby finns lokaler 

för butiker, service och kontor i bot-

tenvåningen. Detta är en viktig del i att 

skapa stadsliv i Väsby. Vi vill därför nå 

ut med information till våra bostads-

rättsföreningar om den service kring 

etablering och lediga lokaler som UVP 

erbjuder. Detta gäller även mindre 

företag och privatpersoner som äger 

en fastighet med lokaler som de hyr ut 

till företag. 

Gunilla Ridström, UVP

Har du lediga lokaler?

Designtävlingen om att få göra lay-

outen till denna bilaga rullar vidare 

och den här gången är det reklam-

byrån Fantasiskafferiets tur. 

Vi startade i Väsby år 2001, med 

tanken att göra attraktiva trycksaker 

till de lokala företagen. Allt från en 

snygg PowerPoint-presentation att 

visa upp på möten till en intresse-

väckande folder om företagets 

produkter eller tjänster. 

Det är roligt att se hur även ett 

litet företag kan visa upp sig som 

seriöst, professionellt och genom-

tänkt när de kan dela ut informa-

tionsmaterial och visitkort som vi 

har producerat, när de kör runt i en 

bil med logotypen på och har fina 

annonser i lokaltidningen!

Våra uppdragsgivare är allt från 

små enmansföretag och mellansto-

ra firmor till stora organisationer, 

men gemensamt för dem alla är att 

de ligger på sträckan mellan Stock-

holm och Arlanda, där Väsby är så 

strategiskt placerat. Vi gillar att ha 

nära till våra kunder och de lokala 

fotografer, webdesigners och trycke- 

rier som vi samarbetar med.

Mona Ekelöf

En titt in i  
skafferiet

Den här logotypen har du säkert sett 

många gånger på skyltar och bilar, i 

broschyrer och annonser. Den ingår 

sedan 2009 som ett led i att stärka varu- 

märket Väsby. Men vet du vad symbo-

len egentligen står för?

l	V som i Väsby

l	Ett hjärta som klappar för Väsby 

l	Mötesplats mellan människor,

 företag och föreningar

l	Puls och lugn knyts ihop i stad

 och land

l	Knutpunkt med två vägar som 

 knyts ihop - E4:an och järnvägen 

l	Samverkan mellan näringslivet

 och kommunen

Symbolen kan användas helt fritt av 

företag, föreningar och privatpersoner 

i alla sammanhang. Den finns i fyra 

färger som du kan ladda ner från hem-

sidan www.vasby.org.

Vad betyder symbolen?
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De senaste tre numren av Näringslivs-

bilagan har producerats av fyra lokala 

reklamföretag som visat upp sina olika 

design och tidningslayouter. Detta är 

Fantasiskafferiets tävlingsbidrag. 

Ni läsare kommer att få rösta på det 

förslag ni tycker är bäst. Mer informa-

tion om tävlingen i senare nummer.

4tävlings- 
bidrag
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Stockholmsregionen växer mer 

än någonsin. Vi skulle dagligen kunna 

fylla två SL-bussar med nyinflyttade.

Men det byggs inte tillräckligt 

för att alla inflyttande människor 

ska få en bostad.

Regeringen har därför gett Stockholms 

läns landsting i uppdrag att tillsam-

mans med länets 26 kommuner in-

ventera vad som krävs för att få igång 

bostadsbyggandet. Alla behöver dra 

sitt strå till stacken. Ingen lätt uppgift 

då många byggare slår av på takten 

eftersom nya bostäder är något svår-

sålda just nu.

I Väsby har politikerna satt som 

mål att bygga ca 300 nya bostäder 

varje år. Inget år har vi hittills nått 

dessa nivåer, trots att kommunen har 

planberedskap (dvs bostäder med fär-

diga detaljplaner) för över 1000 nya 

bostäder. Kommunens två bostads-

bolag – AB Väsbyhem och Bo i Väsby 

AB – kommer att bidra med ca 100-

150 nya hyresbostäder per år, men de 

privata byggföretagen behöver också 

bygga bostadsrätter och egna hem för 

att vi ska uppnå våra mål.

För näringslivet är bostadsbyggan-

det viktigt eftersom många företagare 

finns inom byggbranschen. Det skapar 

affärer för såväl små och stora bygg-

bolag som underentreprenörer.

Ett ökat bostadsbyggande är en för-

Peter Andersson, Bo i Väsby

-Vi är ett helägt kommunalt bostads-

bolag med uppgift att bidra till att ut-

veckla framtidens hyresboende i Väsby. 

Vi kommer därför att bygga både stu-

dentlägenheter och hyresrätter, som 

vi upplever att det finns stort behov av 

idag. Vi vet också att många seniorer 

som säljer sina villor är intresserade 

av hyresrätter med lite högre standard. 

Genom att bygga nytt bidrar vi till en 

ökad efterfrågan och till att få igång 

flyttkarusellen som också gynnar bygg-

företagen som bygger bostadsrätter. 

Väsby – del av en växande region

Sara Sandblom, JM

-Vi vill gärna bygga fler bostäder i Väsby 

och letar efter mark i bra lägen. När 

man vill skapa attraktiva boendemiljöer 

är det inte bara själva bostaden som 

har betydelse utan hur omgivningarna 

ser ut och vilken service som finns i 

närområdet, kommunikationer, skolor 

etc. Därför är det viktigt att fortsätta 

att utveckla Väsbys centrala delar och 

att kommunen satsar på att ha skolor 

i toppklass. Utöver detta är det också 

avgörande att markpriser och exploate-

ringskostnader inte är orimligt höga, 

annars går det inte att genomföra 

bostadsprojekt hur gärna man än skulle 

vilja.

utsättning för att fler ska kunna flytta 

till Väsby. Därmed blir det fler kunder 

till lokala handlare, hantverkare och 

möjlighet att rekrytera nya medarbe-

tare. Det är också positivt att kom-

munen får ökade skatteintäkter som 

kan användas för att trygga välfärden 

och utvecklingen i Väsby. De boende 

i kommunen får nära till butiker och 

service och även en möjlighet till ar-

bete på hemmaplan. 

Bostadsbyggandet är en central 

fråga för att utveckla det lokala sam-

hället och skapa boendemiljöer som 

bidrar till ett attraktivt Väsby. 

Byggföretagen behöver kunna ta 

ut ca 28000 kr/kvm för en nybyggd 

bostadsrätt i Väsby för att det ska vara 
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• SandaÄngar:30bostadsrättsradhus,
 inflyttning i början av 2013, 

 ett fåtal lediga.

• Messingeområdet:Peabharbyggt
 35 bostadsrätter. Inflyttning pågår,

 ett 20-tal finns fortfarande till

 försäljning.

• BrunnbyPark:Myresjöhusbygger13
 tvåplansradhus.

• Fresta:Älvsbyhusbyggertre
 friliggande villor. 

• BrunnbyPark:BoKlokisamarbete
 med Ikea och Skanska bygger 23 

 bostadsrättsradhus.

• BrunnbyPark:Skanskabygger10
 friliggande villor.

• Sigma:Väsbyhembygger41nya
 hyresrätter, inflyttning våren 2013.

• OxundatorgiRunby:Väsbyhem
 bygger 17 hyresrätter och 2 ”bokaler”

 (både bostad och lokal för företag), 

 inflyttning under våren 2013.

Här byggs det just nu:

• WäckareÄngiRunbyHage:
 63 rad- och parhus. Planerad säljstart

 våren 2013. Mer information: 

 Småa Hus, www.smaa.se

• EdsalléiRunby:ca350villoroch300
 bostads- och hyresrättslägenheter.

 Planerad säljstart under 2013.

• RunbyHage:44studentlägenheter
 ska byggas av Bo i Väsby under 2013.

• Odenslunda:27hyresrättermed
 trygghetsboende för 65+ ska byggas

 av Väsbyhem med start våren 2013.

• Sigma:Hösten2013riverVäsbyhem
 två hus med 128 lägenheter för att

 bygga två nya hus med 180 hyres-

 rätter.

• Holmvägen22:Hösten2013river
 Väsbyhem en fastighet för att bygga

 ett nytt hus med 84 hyresrätter och 

 kommersiella lokaler.

• Hasselgatan:Hösten2013startar
 Väsbyhem bygget av ett garage och

 fem punkthus med 97 hyresrätter på

 parkeringsytan framför Hasselgatan.

• OptimusvägenicentralaVäsby:
 Med start 2012/2013 bygger Besqab

 39 smålägenheter i bostadsrätt. 

Håkan Berg, HSB Norra Storstockholm

-För att vi ska kunna bygga i Väsby 

måste priserna upp. De har stått stilla 

en längre tid. När de nu ökar gör de det 

från en lägre nivå än grannkommuner-

na. Vi behöver också lösa parkerings-

frågan eftersom det är dyrt att bygga 

parkeringsplatser i gatuplanet, även om 

behovet av bil sannolikt inte kommer 

att vara lika stort om 30 år. Vi behöver 

även fortsätta vårt samarbete med flera 

aktörer som delar på kostnaderna för 

att få igång byggprocessen. Vi tror på 

Väsby och vill gärna bygga här. Lyft 

fram Väsbys unika styrka – läget – och 

bygg för att förstärka det ytterligare. Det 

kan ingen annan kommun kopiera. 

lönsamt. Om vi får fler att flytta till 

Väsby så visar erfarenheterna att de 

bidrar till att bostadspriserna går upp. 

Idag har vi alldeles för stor omflyttning 

inom kommunen vilket inte bidrar till 

att priserna ökar. 

En ökning av priserna är också 

ett mått på hur pass attraktiv Väsby 

är som boendeort. Nya bostäder in-

nebär dessutom att vi får igång flytt-

karusellen när seniorerna säljer sina 

hus och köper nya bostadsrätter, vilket 

leder till att vi får in fler barnfamiljer 

till kommunen.

Sedan årsskiftet har Väsbys be-

folkning ökat med 353 personer vilket 

innebär att vi just nu är 40547 väsby-

bor. Det är inte en lika stor ökning som 

vi hade 2010 och 2011. Till stor del be-

ror det på att det inte har byggts lika 

mycket under 2012.

Under de senaste 12 månaderna 

har snittpriserna för bostadsrätter i 

Väsby ökat med 14%. Motsvarande 

siffror för riket är 8% och för Stock-

holms län 6%. Det innebär att pris-

ökningen i Väsby ligger i topp i lan-

det. Snittpriset på sålda bostadsrätter 

motsvarande period ligger på 19996 kr/ 

kvm. Men variationerna är mycket sto-

ra: de dyraste bostadsrätterna i centra-

la Väsby är attraktiva och säljs för ett 

snittpris på ca 25000 kr/kvm. 

Prisutvecklingen på villamark-

naden ökar dock inte lika mycket 

som för bostadsrätter. Så ser det ut 

på de flesta platser i landet just nu. I 

Väsby har snittpriset för villor min-

skat med 3% under de senaste tre 

månaderna, medan motsvarande 

siffror för riket och stockholms- 

regionen är 0%.

Gunilla Ridström, UVP

Kommande nybyggen:
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Pappa är entreprenör. 

Mamma är hundspecialist. 

Lägger man ihop dessa två talanger 

så blir det en dotter med ansvar för 

Sveriges största hundsportcentrum. 

Josefine Vilhelmson heter hon och när 

studentmössan lades på hyllan för tre 

år sedan satsade hon på sin dröm istäl-

let för den obligatoriska jorden-runt-

resan och högskolestudier. 

Fredagen den 9 november invigde 

Josefine Stockholms Hundsportcen-

trum. Drömmen blev verklighet och 

22-åriga Josefine kan, med support 

och hjälp av pappa Stig och mamma 

Desirée, nu erbjuda hundälskare från 

när och fjärran Sveriges största hund-

sportcentrum.

Sveriges största inomhushall 

för hundträning

Den här sannsagan började vid mil-

lennieskiftet med en hundtokig liten 

tjej och hennes båda engagerade föräl-

drar. 

-Den enda gång som mina föräld-

rar inte ställt upp att köra mig till ett 

hundarrangemang var en sommar för 

åtta-tio år sedan. Då skulle jag absolut 

till Gotland - över midsommar av alla 

helger!

Josefine fick sin första hund - Zingo, 

en Shetland Sheepdog - när hon var tio 

år. Hon har tävlat i agility i tolv år och 

är numera också instruktör. När jag 

träffar henne en regntung oktoberdag 

släpper hon lös sina två bordercollie-

hundar, Otto 4 år och Cape 5 månader. 

Att byggplatsen liknar en lervälling är 

bara trevligt för dem, särskilt för ung-

hunden.

-Hallen mäter 40x40 meter dvs 

1.600 kvm, berättar Josefine. Den är 

isolerad och uppvärmd till ca 16-17 

grader och på betonggolvet ligger en 

speciell matta för sådana här ändamål. 

Hallen kan delas in i tre delar. En på 

640 kvm med komplett agilitybana 

och två ytterligare delar på vardera 

480 kvm. Vid större evenemang drar vi 

bara undan draperierna och använder 

hela hallen.

För alla – och särskilt för Väsbyborna

Marken arrenderas av Carl Curman 

och adressen är Runsavägen 10 i Upp-

lands Väsby. Här låg tidigare en skjut-

När drömmar blir till
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Stockholms Hundsportcentrum AB är ett nystartat familjeföretag i Väsby. 
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bana och de två faluröda byggnaderna 

har gjorts om till kontor, kök, kafete-

ria, teorisalar samt fem kontorsrum 

för utomstående, bland annat hund-

kiropraktor och hundmassör. En öp-

pen äng står till förfogande för träning 

sommartid. 

-Mamma är ju hundinstruktör så 

hon kommer att vara här, fortsätter  

Josefine. Och så flyttar Eva Bodfäldt 

hit. Hon är en av Nordens mest erkän-

da hundinstruktörer och med alla 

dessa kompetenser kan vi erbjuda ett 

brett kursutbud. Faktum är att en hel 

del bokningar lades innan anläggnin-

gen ens var färdigbyggd!

Oaktat brett kursutbud, tävlin-

gar och stor uppmärksamhet bland 

landets alla hundbitna (!) så kan alla 

– såväl privatpersoner som tränings-

grupper – hyra in sig på Stockholms 

Hundsportcentrum. Här har upp-

stått en gyllene chans att komplet-

tera de vanliga skogspromenaderna, 

kissrundorna och kattjagandet med 

egen hundträning, kurser i hundvett, 

lydnadsträning, kost- och motion-

sråd. Inte minst för hundägare i Väsby. 

Umgänge med både människor och 

hundar får man på köpet.

-Visst är det pirrigt, avslutar Jose-

fine, men jag tror inte att mina kom-

pisar är så förvånade. Jag har alltid va-

rit en hundnörd. Och envis. Men, det 

är klart, att drömmen skulle bli den 

här verkligheten trodde man ju inte. 

Redan nu.

Ulf Hamrin

ÄrdumediFacebook?Detärvi!
Nu kan du gå in på UVPs sida på Fa-

cebook och se vad som är på gång 

hos oss. Vi lägger ut våra evene-

mang och andra tips. Våra möte-

splatser är alltid öppna för alla och 

gratis för UVP-medlemmar, övriga 

får betala en avgift.

Gå gärna in och gilla oss, då får 

du automatiskt våra nyheter på din 

vägg. Vi vill också gärna ha dina 

åsikter och tips. Du hittar oss om 

du söker på UVP Upplands Väsby 

Promotion. Välkommen!

Nu är det klart att direktbussen för 

arbetspendling, 565X, även kom-

mer att köra mellan City-termina-

len, Frösundavik, Infra City och 

Johanneslund under 2013. Bussen 

kör endast vardagar, tre turer på 

morgonen och tre på eftermidda-

gen. 

Bussen startade hösten 2009, 

främst för att underlätta resandet 

för de som arbetar i Infracity och 

på Siemens i Johanneslund. 565X 

har finansierats av Siemens, Scan-

dic, ACO Hud, Cederroth, Rusta, 

Upplands Väsby kommun och 

fastighetsägaren InfraCity och från 

2012 även av företag från Frösun-

davik i Solna. Hösten 2012 tog SL 

över såväl drift som finansiering.

Direktbuss för
arbetspendlare 

Gilla UVP! 

verklighet
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Josefine och Otto tränar agility i en liten del av den 1600 kvm stora hallen.
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Hur kommer det sig att det går så bra 

för bilhandlarna här i Väsby? 

Vad är deras framgångskoncept?

Vi ställde frågan till bilföretagen som 

satsar stenhårt på verksamheten, 

tror på framtiden och som också är 

de största i sin bransch. 

Alla är de överens om att det är bra 

med många bilhandlare på samma 

ställe för att komplettera varandra och 

peppa till positiv konkurrens. Kunder-

na vill gärna besöka flera handlare 

och prova flera bilmärken innan de 

bestämmer sig. Och vi som ska köpa 

bil har det väl förspänt i Väsby!

Jbil – Sveriges största 

Peugeot-återförsäljare

Jbil fokuserar på medarbetarna och 

strävar efter en arbetsplats där alla 

stormtrivs. Det skapar drivkraft och 

motivation. Om alla trivs på jobbet 

märks det även i kundbemötandet. 

Kunderna blir nöjda, återkommer och 

berättar för andra. Sedan måste man 

ha ett bra stödsystem som gör att det 

är lätt arbeta och gör att vardagen 

fungerar bra.

-Hur vi är mot varandra är viktigt, 

säger John Marnell, VD. Jbils kärn-

värden är Kärlek-Energi-Dynamik, 

hela affärsplanen bygger på det.

När han fick erbjudandet om att bli 

VD för Peugeot Väsby funderade han 

mycket på vilken typ av arbetsplats 

Köpa ny bil? Åk till Väsby!

han själv skulle vilja arbeta på. I de-

ras rekryteringsprocess går nu alltid 

person före kompetens, de som an-

ställs måste tro på kärnvärdena och 

ha hjärtat på rätta stället. Och filosofin 

fungerar! Jbil som driver Peugeot- 

anläggningen i Väsby och Haninge har 

nyligen förvärvat Täby vilket innebär 

att de nu är den största Peugeot-åter-

försäljaren i Sverige.

Stilbil – norra Europas största 

enskilda Huyndai-anläggning

-Vi har allt under samma tak och är 

godkända av alla försäkringsbolag när 

det gäller skadeverkstaden. Dessutom 

är vi ägare med i verksamheten och 

den dagliga driften, berättar Bo Alm, 

VD på Stilbil – Hyundai i Väsby.

Eftersom de själva äger marken 

kunde de passa på att bygga nytt nu 

när det går att få tag på byggarbetare 

för att stå väl rustade när de goda 

tiderna kommer igen. De invigde sin 

nybyggda anläggning nu i september 

och räknar med att Hyundaiförsälj-

ningen fortsätter att öka såsom det 

gjort hittills.

Hondacity – Nordens största 

Hondavaruhus – och mer kommer!

-Vi är specialister och satsar på kvalitet, 

kunskap och ett kundbemötande med 

bästa tänkbara service, svarar Lasse 

Schneider på Hondacity.

Hondacitys koncept har alltid varit 

att vara kunniga inom sitt bilmärke och 

hålla sig till det. Den som lämnar in 

bilen till Hondacity ska känna att där 

är de proffs på Honda. Personalen får 

kontinuerlig utbildning. Satsningen på 

kvalitet och kunskap har givit resultat. 

Marknadsundersökningsföretaget TNS 

SIFO har nyligen redovisat sin mät-

ning på kundnöjdhet och där hamnade 

Hondacity i Väsby på en fantastisk sjät-

teplacering bland de 37 största åter-

försäljarna (alla bilmärken) och deras 

totalt 79 anläggningar. 12000 kunder 

svarade. Bland verkstäderna hamnade 

Hondacity på första plats i StorStock-

holm!

Lasse har planer på att bygga upp 

ännu ett bilföretag i närheten med 

samma framgångsrika koncept. Vilket 

bilmärke det är? Det får vi se! 

Fotnot: I Väsby finns många fler bil-

företag än de nämnda i artikeln.

Leena Lahti , UVP
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