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T
illsammans för ett ännu 

bättre företagsklimat.

Den nya verksamhets-

chefen Katarina Barter ser 

fram emot att tillsammans 

med medlemmar och sam-

arbetspartners utveckla 

Upplands Väsby Promotion.  

Organisationen har drivits 

i 15 år under den tidigare 

verksamhetschefen Gunilla 

Ridström, som nu gått i pension. 

Under den tiden har en bra  

plattform skapats för närings-

livet. Utifrån den vill nu Katarina 

utveckla UVP vidare. 

 Sedan hon tillträdde den första 

maj, har hon snabbt satt sig in 

i arbetet som verksamhetschef 

och det hon har sett hittills är 

positivt.  

 - Upplands Väsby är en modern 

och nytänkande kommun 

med ett gediget näringsliv 

bestående av små och stora 

företag som spänner över alla 

branscher, säger hon. UVP 

ska ligga i framkant och vi vill 

göra organisationen ännu mer 

attraktiv, så att fler vill bli aktiva, 
fortsätter Katarina.

Som företagare i Väsby har du till-
gång till ett lokalt företagscentrum, 
Upplands Väsby Promotion (UVP). 
Det är en ideell förening som ägs av 
sina medlemmar och vars roll är att: 

• skapa ett gynnsamt företagsklimat  
  i Väsby 
• utveckla det lokala näringslivet 
• vara brobyggare mellan privata  
  företag och kommunen 
• öka samarbetet mellan skolan  
  och näringslivet
• sätta näringslivet i Väsby på kartan 
• uppmuntra utvecklingen av ett   
  hållbart näringsliv
• vara mötesplats för företagen
• arrangera inspirerande evenemang
• marknadsföra det som händer  
  i det lokala näringslivet 

Gå med du också!  
Läs mer på www.uvp.se
Kontakta oss på 08-590 327 00  
eller info@uvp.se

”Näringslivets Väsby” ges ut av Upplands Väsby Promotion, UVP

Kanalvägen 10 C, 194 61 Upplands Väsby

Telefon 08-590 327 00, epost: Info@uvp.se, web: www.uvp.se

Ansvarig utgivare: Katarina Barter

Grafisk form: Made by Storm, 0707-29 27 60, www.madebystorm.se

Bli medlem nu för 2014  
så bjuder vi  

på resten av 2013!

Var med och påverka! 
UVP lyfter företagens  

frågor i Väsby.

Katarina Barter har drivit eget 

företag och varit anställd i 

det privata näringslivet, inom 

försäljning, marknadsföring 

och kommunikation. Hon var 

under åtta år anställd som VD 

för Franska handelskammaren 

i Sverige.

 Erfarenheterna gör att hon 

är väl insatt i företagandets 

villkor, hon vet vad som krävs 

och vad som är viktigt.

  Katarina Barter vill öka 

Väsbys attraktivitet genom 

att utveckla mötesplatsen, 

använda fler kommunikations-
kanaler och förtydliga 

budskapet. Fler möjligheter ska 

erbjudas till medlemmarna att 

träffas och göra affärer. 

Kort om Katarina Barter:

Ålder: 42 år

Familj: Sambo, två barn och två bonusbarn.
Intressen: Skidåkning, ridning, badminton, 
film, musik och promenader.
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Ett av Sveriges största datacenter

Det är en av de största investeringarna 
i datacenter i Sverige sedan Facebooks 
etablering i Luleå.

 

Vi välkomnar nyetableringar i Väsby:

N y a  f ö r e t a g :

• InfraKök 

– 270 kvm butik på Kanalvägen 5B

• Fishline 

– 129 kvm butik på Kanalvägen 16

• Kamindrottningen 

– 153 kvm butik på Kanalvägen 3B 

• Eon Värme 

– 1 009 kvm kontor 
på Kanalvägen 18 

• F & H Scandinavia 

– 544 kvm kontor/showroom 
på Kanalvägen 16

• Game Store 

– 236 kvm kontor på Kanalvägen 3A

• Nexen Tire 

– 118 kvm kontor på Kanalvägen 7
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Nytt huvudkontor för Envirotainer

Envirotainer fl yttade i juni 2013 sitt huvudkontor till mer 
ändamålsenliga lokaler vid Johanneslundsvägen i 
Upplands Väsby. Envirotainer är en världsledande aktör 
inom temperaturreglerade fl ygtransporter med verksamhet 
i samtliga världsdelar och med huvudkontor och tillverkning i Sverige. 
 Företagets kraftiga expansion har lett till att bolaget vuxit ur sina befi ntliga lokaler och de 
nya lokalerna ska göra det möjligt för Envirotainer att möta framtida tillväxt. Flytten kommer 
även stärka bolagets varumärke samt dess attraktionskraft som arbetsgivare och därmed öka 
möjligheterna att rekrytera kompetent personal, säger bolaget i ett pressmeddelande.

Bygget motsvarar närmare två fotbollsplaner och beräknas erbjuda 50 arbetstillfällen fram till hösten 2014 då det ska vara klart.

 På tomten, som ligger vid Marabou-
fabriken i Upplands Väsby, fi nns en fastighet 
på 12 785 kvadratmeter som kommer 
omvandlas till ett datacenter. Bygget som 
motsvarar närmare två fotbollsplaner, 
beräknas omfatta 50 arbetstillfällen fram 
till hösten 2014 då det ska vara klart. 
 Den initiala investeringen i uppgår till 
cirka 50 miljoner euro, vilket motsvarar mer 
än 420 miljoner kronor. 

www.envirotainer.sewww.envirotainer.se

Ett av Sveriges största datacenter

Det internationella datalagrings-

bolaget DigiPlex har köpt sju 

hektar mark utanför Stockholm 

av Mondelēz International för att 
bygga ett av Sveriges största 
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Det är precis som en myrstack. Myllret av människor, lastbilar 
och truckar som far fram och tillbaka utanför Bauhaus gigantiska 
anläggning i Upplands Väsby ger samma fascinerande intryck 
där alla drar sitt strå till stacken. Med andra ord är det full rulle 
inför invigningen den 22 november.

Bauhaus valde Väsby för sin senaste och 
modernaste varuhusetablering. Med ett 
suveränt läge alldeles invid motorvägen 
uppförs nu en cirka 17 000 kvadratmeter stor 
anläggning, som består av två delar. Själva 
varuhusbyggnaden är ca 10 000 kvm stor och 
den speciella ”Drive In”- delen är på 7  000 
kvm. 
 Varusortiment i anläggningen är på mer 
än 150 000 varunummer fördelat på ett 15-
tal specialavdelningar som belysning och el-
artiklar, VVS, verktyg, järnvaror, målerivaror, 
förvaringslösningar, kakel, golvbeläggning, 

Johan Saxne, marknadschef Bauhaus: Rätt 
grej på rätt plats, 150 000 artiklar ska in i 
nya varuhuset.

”
Vi valde 
VäsbySveriges 

bästa läge

trä- och byggartiklar. I anslutning till 
varuhuset fi nns ett stort trädgårdscenter med 
både inom- och utomhusväxter.
 - Det är ett omfattande jobb med att få in 
150 000 olika artiklar i varuhuset under 
relativt kort tid, berättar Johan Saxne, 
marknadschef på Bauhaus.
  
Många unga anställda

Bauhaus kommer bli en av de största 
arbetsgivarna i Upplands Väsby. Väsby-
anläggningen kommer att ha ca 250 
anställda, varav nästan 80 procent är 
nyanställda. 
 Bauhaus fi ck in 4 500 ansökningar till 200 
lediga platser. Många av dessa är ungdomar 
som kommer från Upplands Väsby eller 
grannkommunerna. Nu arbetar alla febrilt 
med att plocka upp och iordningsställa allt 
från kassasystem till att fylla lagerhyllorna. 
 - Det är superkul att få vara med här, säger 
Malin Ensgård, som kommer att arbeta som 

säljare på färgavdelningen. Malin är från 
Väsby och berättar att de kom in i ett helt 
tomt varuhus för två veckor sedan. De har 
verkligen fått börja från grunden med att 
iordningsställa allt i varuhuset. 
 - Att bygga upp detta varuhus tillsammans 
med många andra unga är spännande och 
intressant, tillägger kompisen Jennifer 
Skanheim från Rosersberg. Jennifer ska 
arbeta som kassaledare och gillar möjligheten 
hon och alla andra nyanställda fått – att 
kunna bygga upp en fi n företagskultur och 
sammanhållning i Väsby.
 

Upplands Väsbys nya specialist för 

verktyg, hem och trädgård

- Vi ser varje anläggning som en lokal 
företeelse. Olika varuhus har olika 
förutsättningar och vi vill ha ett nära 
samarbete med kunderna och andra företag 
på orten, säger Johan Saxne. Skylten på 

En drygt 20 meter lång skylt, som sitter 35 
meter upp i luften och där varje bokstav är 
nästan 4 meter hög, visar vägen.
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”

NÅGRA FAKTA OM BAUHAUS: 
Bauhaus är en tysk byggvaruhuskedja. 
Det första varuhuset öppnade 1960 
i Mannheim i Tyskland, då ett stort 
antal specialområden samlades under 
samma tak. Idag har Bauhaus cirka 190 
varuhus över hela Europa. Det första 
varuhuset i Sverige öppnade 1997 
och idag fi nns det 17 butiker runt om i 
landet.  

www.bauhaus.se  

varuhusets fasad säger att detta är Upplands 
Väsbys anläggning.

Varför valde Bauhaus Väsby ?

- Läget, läget, läget, säger Johan. Här, utefter 
E4 mellan Stockholm och Uppsala, ligger 
Sveriges bästa läge för en anläggning som 
vår. Förutom det helt suveräna skyltläget 
når vi kunder, inte bara från Upplands 
Väsby, utan också från stora delar av norra 
Stockholmsregionen såsom Täby, Danderyd, 
Sollentuna, Vallentuna, Rosersberg,        

Märsta, Sigtuna och upp till Knivsta.
 Omkring 70  000 fordon passerar E4 vid 
Infra city. Så det gäller att synas. Bauhaus 
syns. På en drygt 20 meter lång skylt, som 
sitter 35 meter upp i luften är varje bokstav i 
företagets namn nästan 4 meter hög! 

Nytt koncept med lokala hantverkare

I Väsbyanläggningen kommer vi introducera 
ett nytt montage-koncept i samarbete med 
lokala hantverkare. Som kund kommer du 
till exempel kunna köpa ett nytt parkettgolv 

och få det inlagt till ett fast förutbestämt pris. 
 -Vi kommer företrädesvis arbeta med 
mindre lokala hantverkare, som golvläggare, 
plattsättare och andra hantverkare inom 
byggsektorn, säger Johan Saxne. Vi ser en 
fördel med att göra avtal med mindre bolag 
på respektive ort. 

Vilka förväntningar fi nns för 
framtiden i Väsby?

- Vi har mycket stora förväntningar på denna 
anläggning. Inom 1–2 år kommer detta 
förhoppningsvis vara Bauhaus näst största 
anläggning i Sverige och en av de allra största 
i Europa.
 - Detta projekt har tagit väldigt lång tid. 
För sju år sedan började vi processen med 
Upplands Väsby kommun. 
 Nu äntligen är vi framme vid invigning i 
Väsby. Vi är väldigt glada att få öppna den 22 
november och lovar en spännande dag med 
massor av aktiviteter och fi na erbjudanden, 
avslutar Johan Saxne.  ●

Text och foto: Roland Storm

Några av alla nyanställda ungdomar: Jessica Eriksson, Knivsta. Jennifer Skanheim, 
Rosersberg. Malin Ensgård, Upplands Väsby. Joakim Sjöberg, Märsta och Stefan Sörell, 
Upplands Väsby.
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Det fi nns förstås kunskap som som alltid 
gäller, alltid behövs. Den tidlösa. Den 
kunskap som skolan i alla tider förmedlat och 
alltid ska förmedla. 
 Men det fi nns också en annan kunskap. 
Den som följer förändringar, revideras, 
förnyas. Den som kräver nyfi kenhet, 
följsamhet, och öppet sinne. Sådant ska också 
läras ut. 
 Skolans uppgift är således inte bara att 
förmedla kunskap. Skolans uppgift är också 
att – tillsammans med föräldrar och alla 
andra i samhället – ge dagens unga den 
kunskap och de verktyg som krävs för att de 
ska kunna forma sin egen framtid.

Tidlös kunskap på nytt sätt

Magnetica AB driver tre skolor, tre förskolor 
och en resursskola i Upplands Väsby. 
Tre erfarna pedagoger är grundare och 
verksamhetsansvariga. Lärplattor (iPads) 
introduceras redan i förskolan och från 
förskoleklassen är den ett självklart verktyg i 
undervisningen..
 - Vi vet så klart inte hur det ser ut om 
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Det vi vet idag hade vi ingen aning om i går. Det vi vet i morgon 
har vi ingen aning om idag. Det är med andra ord en näst intill 
omöjlig uppgift att ge dagens barn och ungdom den kunskap 
som de har bäst nytta av när de ska forma sina liv och styra sitt 
samhälle!

tjugo år då våra barn styr vårt samhälle. Men 
så långt vet vi, att verktygen för att hämta 
in kunskap är lite annat än fl anellograf och 
stenciler numera, säger Annika Gustafsson, 
rektor på Vikskolan och vd för Magnetica AB. 
 - Papper och penna, läxor och lärare är 
ungefär som det alltid varit, men svarta 
tavlan är utbytt till en sk active board och 
lärplattans mångsidighet används till allt från 
fotografering och dokumentation till lekfull 
och spännande inlärning. Det fi nns tusentals 
pedagogiska program att utnyttja, men det 
är alltid läraren som bestämmer vad som ska 
användas.
 Vi tittar in på en lektion i första klass. 
Eleverna är en aning svettiga efter ett 
friluftspass i skogsterrängen intill skolan. Nu 
ska det bli svenska och Eva Böhn har tagit 
fram lärplattorna. 
 - Det som är bra med lärplattorna är 
kombinationen av gemenskap och enskildhet. 
Alla har plattor men var och en jobbar med 
sin egen uppgift utifrån sin egen nivå, påpekar 
Annika. Sen ska det vara roligt också. 
 En person med sin skolgång fl era decennier 

bort kan inte annat än fascineras över hur 
man tillägnar sig grundkunskap idag. Man 
skulle rent av vilja bli barn på nytt. 
 Sexåringarna lär sig former genom att mata 
ett monster. Sjuåringarna skriver sitt namn 
genom att fl ytta bokstäver på en skärm. 
Åttaåringarna fotograferar sin uppgift med 
lärplattan. Nioåringarna experimenterar med 
olika ämnen i vattenmuggar och hämtar fakta 
digitalt. Det tio- elva- och tolvåringarna gör 
är minst lika häftigt.
 - Lust att lära och tro på framtiden är 
ledord i verksamheten, avslutar Annika. Barn 
erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande. Kunniga och 
nyfi kna individer som vill och tillåts tänka 
nytt och fritt har just de egenskaper som krävs 
för att ta vara på och utveckla den värld som 
gäller i framtiden.  ●  

Ulf Hamrin

Skolan är en prioriterad fråga för företagen. 
Därför sätter UVP samman ett Advisory Board 

bestående av representanter från Näringslivet 

och från skolan. Detta rådgivande organ har 
i syfte att diskutera möjligheter för utveckling 
och samarbeten mellan skola och näringsliv.
 UVP har även bjudit in alla företag och 
skolor till ett möte den 27:e november där vi 
genom diskussioner och idéer hoppas komma 
fram till hur vi ska arbeta vidare på bästa sätt. .

Framtidens Framtidens 
entreprenörer 
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Entreprenörskap är mer än att 

starta företag. Det är att tro 

på sig själv. Entreprenörskap 

tillägnar man sig genom att 

våga anta utmaningar oavsett 

om det går bra eller dåligt.

Entreprenörskap förutsätter självkänsla. Det 
viktiga är inte vad det leder till - en ny produkt 
eller moralisk övertygelse, ett häftigt musik-
stycke eller nytt idrottsrekord, en hejdlös pas-
sion eller stort engagemang. Utgångspunkten 
är alltid tilliten till den egna förmågan.
 Den här fi losofi n präglar all undervis-
ning i Södervikskolan där 40 vuxna och drygt 
400 elever i årskurs 6 – 9 huserar. Skolan är 
organiserad i fyra arbetslag där varje lag har 
en egen entré, en egen hemvist med klassrum 
och skåp. 
 - Elevernas tro på sin egen kraft, att vilja 
våga prova nytt är en ständigt levande am-
bition oavsett ämne och lärare, säger Anita 
Bondesson-Berglund som är rektor. Och det 
förhållningssättet blir särskilt tydligt under 
ett par vårveckor varje år.

Verkligheten kommer på besök 
en gång per år.

Anita syftar på Draknästet, ett arrangemang 
vars namn och upplägg är taget från ett TV-
program. Där presenterade uppfi nnare och 
entreprenörer sina produkt- och aff ärsidéer 
för en jury bestående av investerare och risk-
kapitalister. Draknästet på Södervikskolan 
är inne på sitt fj ärde år och för första gången 
hade man nu två ”riktiga” företagare i juryn, 
något som gjorde det hela än mer verklighets-
troget. 
 Draknästet förmedlar en insikt i entre-
prenörskapets villkor, utmanar elevernas 
förmågor och förverkligar deras idéer, visar 
skolkunskapernas praktiska nytta och ger 
tillfälle att praktisera ämnesöverskridande 
undervisning.
 - Idéerna är fantastiska, infl ikar Bianca 
Veschetti, studie- och yrkesvägledare och an-
svarig för Draknästet. Både vi på skolan och 
våra inbjudna företagare såg potential i fl era 
av dem.
 Arrangemanget inleds med att alla i år-
skurs 8 delas in i grupper om tre, fyra elever 
för att under tre dagar utveckla var sin aff ärs-

”Vilka slumrande resurser. 

Jag blev imponerad! Med 

lite vägledning kan ungdo-

marna verkligen åstadkom-

ma mycket. Fortsätt detta.”

Sven-Erik Pettersson, 

vd Sepab Fordonsprodukter AB I Upplands Väsby verkar UVP för att närings-
livet och skolan samarbetar. Ett viktigt mål är 
att fånga upp företagens behov av arbetskraft 
i framtiden och därmed skapa en skola där 
eleverna får kunskaper som efterfrågas på ar-
betsmarknaden. Ett annat mål är att inspirera 
och uppmuntra elever som bär på goda idéer 
att våga ta språnget och starta eget företag. 
 Diskussionerna om vad som behöver göras 
för att skapa bra skolor förs fortlöpande.

”Med tanke på presentatio-nerna så är såväl engage-mang som intresse verkligt stort och seriöst. Ett bra initiativ som säkert föder nya uppfi nnare, entrepre-nörer och företagare.”Maria Aalto-Pålsson, Aaltos Optimala Hälsa & Skönhet

idé. Arbetet omfattar allt ifrån att tillverka 
en prototyp och sammanställa en budget, till 
marknadsundersökning och prissättning. 
 Därefter följer presentation och ”införsälj-
ning” inför elever i årskurs 7 som, med stöd 
av frågeformulär, väljer ut de 4 bästa försla-
gen. Dagen därpå ställs de utvalda inför 
Draknästets jury. Nervösa blickar och svet-
tiga händer vittnar om anspänningen från de 
utvalda och seriositeten i arrangemanget.
 - På det här viset blir eleverna i årskurs 7 
förberedda inför vad som väntar, avslutar   
Annette Olausson som är biträdande rektor. 
Formuläret som ligger till grund för det slut-
liga valet är för övrigt detsamma som juryn 
har som underlag.
 Draknästet är bara ett av fl era arrangemang 
som syftar till att stärka elevernas självkänsla. 
Jobbskuggning är ett annat, då sexorna får  
redovisa en dag på föräldrarnas jobb. Det och 
mycket annat hamnar sedan i varje elevs egen 
pärm – Min Framtid – som alla får när de går 
ut nian. ●

Ulf Hamrin

 

Ett formulär är grunden för att välja förslag.

Kreativitet uppstår 
med fria tankar

Arbetet omfattar allt ifrån att 

tillverka en prototyp och samman-
ställa en budget, till marknadsun-
dersökning och prissättning. 
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Öppet Företagsforum >

Öppet företagsforum arrangeras i slutet av 
september av UVP och Upplands Väsby 
kommun. Det är en årligt återkommande 
mötesform där näringslivet och representanter 
för kommunen träffas. Mötet inleddes av 
Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens 
ordförande och Björn Eklundh, kommun-
direktör, som båda betonade näringslivets 
betydelse för Väsbys utveckling. 
 - Det är viktigt att företagen är 
med i hållbarhetstänket, det är helt 
avgörande för tillväxten, sa Per-Erik. 
Begreppet inne-fattar förutom ekologisk, 
även social och ekonomisk hållbarhet.  
 - Vi måste få input från näringslivet 
för att bli bättre och vi måste hjälpas 
åt med markupplåtelse eftersom 
kommunen inte äger all mark i 
kommunen, menade Björn Eklundh. ● 

Dialogmöte på Arlanda >

I mitten av oktober var det sjunde året ett 60-
tal representanter för näringslivet, markägare, 
kommunen och politiker träffades för att 
följa upp hur det går för Väsby utifrån den 
gemensamma ”Utvecklingsstrategin för ett 
attraktivt Upplands Väsby 2007 – 2015”. 
Dialogmötet innebär diskussioner och 
samtal kring vad vi tillsammans behöver göra 
för att ytterligare öka Väsbys attraktivitet 
och stärka närings-livets förutsättningar.  
 Vi har kommit långt i Väsby inom 
ett flertal områden. Bättre fart på 
bostadsbyggandet har bidragit till att vi 
nu är drygt 41  000 invånare. Det lokala 
företagsklimatet placerar Väsby på 13:e plats 
bland landets 290 kommuner och på 8:e 
plats när man sammanfattar kundnöjdheten 
bland Sveriges stora kommuner med 
över 40  000 invånare. Miljöarbetet 
inom kommunen rankas på 1:a plats.  
Allt detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg.  
 Nu behöver vi fortsätta vårt gemensamma 
utvecklingsarbete för att stärka våra 
placeringar ytterligare några steg. 
 Kommunens representanter gav 

information om vad som nu kommer 
att hända i Fyrklövern, Väsby Labs och 
utvecklingen av Väsby Entré. Nya ägaren 
av Väsby Centrum, Grosvenor, berättade 
om Väsby Centrums roll som handelspunkt 
i framtiden. Väsbyhem skissade på nya 
bostadskoncept och Västerås presenterade 
sitt vinnande koncept ”Årets stadskärna” som 
inspiration till den gruppdiskussion som 
sedan följde, ”Hur kan vi tillsammans göra de 
centrala delarna av Väsby mer attraktiva”?

50 000 arbetstillfällen vid Arlanda 
Kristina Alvendal, vd för Airport City 
Stockholm informerade om planerna för 
Sveriges första riktiga flygplatsstad.  Airport 
City Stockholm på mer än 800 hektar 
sysselsätter i dag drygt 20 000 personer 
och nu skapas förutsättningen för att mer 
än dubblera antalet arbetsplatstillfällen till 
omkring 50 000 år 2030. Detta kommer 
påverka Upplands Väsbys möjligheter att 
utvecklas på många positiva sätt. ●

Ett 60-tal representanter för näringslivet, markägare, kommunen och politiker träffades  
i dialogmötet för att följa upp hur det går för Väsby.

Öppet företagsforum innehöll intressant information om kommunens översiktsplaner, 
Sveriges bästa miljökommun och resultatet av undersökningen ”Nöjd Kund Index” och  
UVP visade hur näringslivet utvecklats i Väsby.

Mötesplats Vä
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”
Här lever
verkligen devisen  
- där färgstarka 
människor möts!

  < Nya Klimatavtal 
undertecknade

 Väsbyföretagen Norlandia förskolor och 
Svensk Fastighetsförmedling skrev på 
Klimatavtal Väsby och fi ck sina diplom 
under Näringslivsdagen den 23 oktober. 
 Klimatav tal Väsby, är ett avtal där 
kommunen i samverkan med det lokala 
näringslivet kommit överens om åtgärder 
för att minska klimatpåverkan. Det innebär 
att företagen åtar sig att kartlägga sin 
nuvarande energianvändning, upprätta en 
åtgärdsplan med mål för hur man ska minska 
energianvändningen och slutligen följa 
upp och kontrollera eff ekten av åtgärderna. 
Totalt har 41 företag skrivit på Klimatavtal 
Väsby. ●

< Näringslivsdagen

I år anordnades Näringslivsdagen på hösten 
för första gången. Deltagarna kunde under 
temat ”Tillväxt och uthålligt företagande” ta 
del av både föreläsningar och företagsmässa. 
 Näringslivsdagen inleddes med att 
Väsbysonen Jacob de Geer pratade om sitt 
företagande och hur han med ”tur och timing”, 
som han uttryckte det, startat iZettle, som 
erbjuder en tjänst för mobila kortbetalningar.  
 Föreläsare från SPP, Mondelez 
och Siemens avlöste sedan varandra 
under förmiddagen innan det blev 
klimatdiplomutdelning och lunch.
 Under eftermiddagen kunde deltagarna 
lyssna till Väsby Läkargrupp, BRA Samarbete, 
Impulsa Sweden och Anatomen. Parallellt 
pågick Företagsmässan med 35 Väsbyföretag 
som utställare. ●

Christina Nylund-Karlsson, Norlandia Förskolor och Anette Sjöö, Svensk Fastighets-
förmedling har skrivit på ”Klimatavtal Väsby”. Läs mer om ”Klimatavtal Väsby” på sid 11.

Katarina Barter, verksamhetschef UVP
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Garanterat energisnålt

Roland Storm

Fakta ”Villa Björken Special”:
Ett passivhus är byggt med högsta kvali-
tet för att ge bästa möjliga inomhuskom-

fort till lägsta möjliga energianvändning. 
Hela principen med passivhus går ut på 
att minimera värmeförluster. Passivhus 
förses hela tiden med frisk och ren luft. 
Genom effektiv värmeväxling återvinner 
man värmen i inomhusluften. 

Ett antal företag, organisationer och privatpersoner har visat stort intresse för den teknik 
som finns inbyggd i passivhuset i Bollstanäs. 

Fi
sk

ar
he

de
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n

Totalt har passivhuset i Upplands Väsby an-
vänt ca 2 300 kWh el för driften av huset, det 
vill säga värme, varmvatten och fastighetsel, 
under de första 12 månaderna då det också 
har fungerat som kontor och visningshus.  
 Det motsvarar ca 12 kWh/m² per år.  
Om det hade bott en familj med fyra  
personer hade energianvändningen varit 
 ca 3 500 kWh per år. Det motsvarar ca  
18 kWh/m² per år. Kravet på nyproducerade 
hus enligt Boverkets byggregler (BBR) är  
55 kWh/m² per år.
 Under de första 12 månaderna har Villa 
Björken producerat ca 3 600 kWh sol-el på de 
26 m² solceller som finns på taket. Detta gör 
att mängden producerad sol-el gott och väl 
täcker behovet av energi för driften av huset 
som kontor och visningshus. Villa Björken 
är ett plus-energihus i nuläget! Då det bor en 
familj i huset kommer energibehovet för drift-
en av huset vara lika stort som produktionen 
av sol-el under ett år. Villa Björken blir då ett 
nära-nollenergihus, ett så kallat NNE-hus.
 Det roliga med solcellerna är att de pro-
ducerade 3 600 kWh under det första året, 
trots den regniga sommaren 2012 då an- 
läggningen startades. För kalenderåret 2013 
är vi snart uppe i 3 900 kWh producerad sol-
el. Enligt beräkningarna skulle anläggningen 
ha en kapacitet på ca 3 100 kWh per år. Den 
överproduktion av sol-el som inte huset kan 
använda säljs ut på el-nätet.

Många intresserade

 - Under de 16 månader som gått har vi haft 
många intresserade på besök. Flera företag, 
organisationer och privatpersoner har visat 
stort intresse för huset och den teknik som 

– Det blev mindre än vi trodde, 
säger Michael Staffas, på 
Fiskarhedenvillan och ler glatt. 
Efter 16 månader kan Sveriges 
enda certifierade passivhus-
villa ”Björken” i Upplands 
Väsby dra en lättnadens suck. 
Nu finns det svart på vitt att 
denna typ av energihus drar 
extremt lite energi. 

finns inbyggd i ett passivhus. Några förvalt-
ningar från Upplands Väsby kommun har 
också varit här och fått en genomgång av 
principen med passivhus.
 - Att detta är framtidens energisnåla sätt att 
bygga hus på är det ingen tvekan om, säger 
Michael Staffas. Nu har vi bevisat att det går 
att bygga extremt energisnåla hus.

Slopade bygglovsavgifter?

Att Fiskarhedenvillan är det goda exemplet på 
framtidens byggande råder det ingen tvekan 
om. Vi får hoppas att fler husfabrikanter och 
att Väsbyhem eller någon annan byggare i 
kommunen kan följer efter med denna teknik 
i flerfamiljshus. 
 Upplands Väsby är 2013 utsedd till Sver-
iges bästa miljökommun. Det vore positivt 

om kommunen kan uppmuntra byggnation 
av liknande miljö- och energismarta hus. 
Till det behövs nya kreativa idéer och incita-
ment för att få igång den positiva spiralen.  
Ett exempel kan vara att slopa bygglovs-
avgifterna för passivhus. Vågar Väsby kom-
mun erbjuda detta? ●

Inside information:
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Flera fördelar med 
Klimatavtal Väsby
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Layouttävlingen avgjord:

Grattis Roland Storm 
och MADE BY STORM!

Näringslivets Väsby är en del av tidningen 
Mitt Väsby som du nu håller i din hand. 
UVP har ansvaret för innehållet i Närings-
livets Väsby. Som läsare är det viktigt 
att du känner igen produkten så därför 
beslutade UVP att utlysa en tävling där fl era 
reklamföretag bidrog med olika förslag på 
layout. Roland Storms information- och  
kommunikationsbolag MADE BY STORM 
fi ck fl est röster.
 - Ett stort tack till alla UVP-medlemmar 
och Väsbybor som röstat på mitt bidrag. 
Det är mycket glädjande, och samtidigt 
förpliktigar det. Jag ser fram emot att – 

ENERGILEDNING LIGHT

Har du koll på 
energianvändningen 
i företaget?

Det går alltid att minska 
onödiga ekonomiska 
förluster som har sitt 
ursprung i en allt för 
hög energianvändning. 
Det fi nns idag en del 
system som hjälper 
företag att reducera sin 
energiförbrukning.

I Upplands Väsby kan 
företag nu ingå i ett 
företagsnätverk där man 
får utbildning inom bland 
annat energiledning. 
Ett webbaserat verktyg, 
Energiledning Light, är 
anpassat till små och 
medelstora företag. 

Troligen kan deltagande 
företag reducera sina 
energikostnader med minst 
10 till 20 % utan större 
investeringar. 

Det är gratis för företag att 
vara med, dock förväntas 
att man arbetar långsiktigt 
med att strukturera sin 
energiåtgång och inför ett 
energiledningssystem.

Är du intresserad?
Kontakta Åsa Berglund, 
miljökoordinator Upplands 
Väsby kommun, 
08-590 975 49 
eller Leena Lahti, UVP, 
08-590 327 00. 

tillsammans med UVP – nu få göra bilagan 
två år framåt, säger en glad Roland Storm.

UVP grattis:

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt 
med klimat- och hållbarhetsfrågorna. För att 
nå uppställda mål behövs ett samarbete med 
det lokala näringslivet. UVP uppmuntrar 
därför företag och organisationer att teckna 
Klimatavtal Väsby. Det ger företagen en unik 
möjlighet att visa upp sitt klimatengagemang 
för allmänhet och media. 

Bidra till ett hållbart Väsby

Avtalet innebär att företagen åtar sig att 
kartlägga sin nuvarande energianvändning, 
upprätta en åtgärdsplan med mål för hur 
man ska minska energianvändningen och 
slutligen följa upp och kontrollera eff ekten av 
åtgärderna. 

Visa upp ditt miljöarbete 

Klimatavtalet ger en unik möjlighet att 
visa upp företagets klimatengagemang  för 

allmänheten och andra intresserade. 
De företag som undertecknar avtalet får ett 
diplom och presenteras på en ”klimatkarta” 
på kommunens hemsida. Företagen blir 
klimatambassadörer i arbetet för att minska 
klimatpåverkan i Upplands Väsby.
 Fiskarhedenvillan med passivhuset 
”Björken” (se artikel på sidan till vänster) är 
ett exempel på företag i Väsby som tecknat 
Klimatavtal Väsby.

Vill du veta mer?

Hör av dig till UVP så berättar vi mer om 
Klimatavtal Väsby.

Mer information fi nns på www.uvp.se 
eller på www.upplandsvasby.se.

Där kan du också se vilka företag som 
hittills tecknat avtal. 

Tillsammans lyfter vi företagens frågor. Gå med i UVP, du också! 
Ring 08-590 327 00 och bli medlem. www.uvp.se

Made By Storm med Roland i spetsen har 
vässat formen för kommande nummer av 
Näringslivets Väsby. 

www.madebystorm.se. Tel 070-729 27 60.


