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ANNONSERA MILJÖVÄNLIGT PÅ E4-TRÄDEN
VID INFRACITY OCH STORA WÄSBY  
- NÅ MILJONER
PROFI FASTIGHETER äger sedan ett par 
år tillbaka InfraCity och är också en 
flitig annonsör på de digitala skyltarna 
på E4-träden, vid InfraCity och Stora 
Wäsby. 
– Det är ett riktigt bra annonsläge 
med annonsering både norrut och 
söderut. Ett extra plus att det ena  
trädet är precis utanför InfraCity, 
säger Erik Löfberg, affärsområdeschef 
Profi Fastigheter, och fortsätter:
– Här utanför på E4an passerar  
närmre en halv miljon människor 
dagligen och vi når en stor del av vår 
målgrupp med den här annonseringen. 

Att annonsera digitalt har många  
fördelar. Det är ett miljövänligt  
alternativ och jämfört med traditionell 
annonsering går det via digital  
annonsering att skapa en interaktiv 
annons och ändra budskap snabbt. 

De digitala skyltarna på E4-träden har 
funnits sedan 2010 och ägs av Väsby 
Promotions dotterbolag Väsby & Co. 
Den eventuella vinsten återinvesteras 
i näringslivet. Är du intresserad av att 
få ett annonsförslag anpassat efter ditt 
företag, kontakta  
katarina.barter@vasbypromotion.se 

FÖRETAGSPLATS VÄSBY är tidningen för 
Väsbys näringsliv som kommer ut ett 
par gånger om året. Här lyfts nyheter 
som rör Väsbys näringsliv för att  
sprida goda exempel och inspirera 
företag till utveckling och tillväxt. Till 
detta nummer har tidningen fått ett 
nytt utseende, där Väsby skyline  
pryder framsidan.
– Väsby har blivit en aktör att räkna 
med i den absoluta toppen av svenskt 
näringsliv. Det finns all anledning att 
vara stolt över Väsby och det som 

finns här. Jag tror att Väsby skyline 
också kan bli ett sätt, särskilt för de 
som idag inte bor eller verkar här, att 
få upp ögonen för vad Väsby har att  
erbjuda, säger Katarina Barter från 
Väsby Promotion som tagit fram 
Väsby skyline för att ge Väsby en mer 
personlig karaktär och skapa stolthet 
och öka igenkänningsfaktorn. I Väsby 
skyline syns bland annat Messingen, 
InfraCity och Barockparken - vilka fler 
byggnader och symboler känner du 
igen?

NYTT UTSEENDE FÖR FÖRETAGSPLATS VÄSBY 
MED VÄSBY SKYLINE

VÄSBY SKYLINE
Byggnaderna och symbolerna 
i Väsby skyline symboliserar 
Väsby som plats. Här finns bra 
förutsättningar och tillgång till 
lokaler för att driva företag 
samtidigt som möjligheterna till 
ett gott liv är stora. Detta genom 
attraktiva platser att bo på, nära 
till naturen och smidigt att med 
såväl kollektivtrafik som eget 
transportmedel ta sig till och från 
Väsby och Arlanda. Väsby skyline 
finns, liksom varumärket Väsby, i 
fyra olika färger: blå, grön, orange 
och lila.



I NOVEMBER 2O15 arrangerades en 
tävling för skolor i de tio kommuner 
som är delägare i avfallsbolaget Sörab,  
däribland Upplands Väsby. Det  
handlade om att aktivt arbeta för att 
minska matsvinnet i skolan och när 
tävlingen var avgjord stod Bredden-
skolan i Upplands Väsby som vinnare i 
en av de två deltävlingar som hölls. 

Breddenskolan minskade sitt matsvinn 
med hela 82,41 % från ingångsvärdet, 
som mättes i all hemlighet utan att 
eleverna visste om det. 
– Det är jättekul att Breddenskolan 
har lyckats så bra! Vi arbetar mycket 
med avfallsminimering i kommunen 
och något av det viktigaste i  
arbetet är att öka kunskapen hos alla i 
kommunen – såväl hos privatpersoner 
som privata företag och kommunala 
verksamheter. Därför känns det extra 
kul att flera av skolorna i Väsby har 
åstadkommit bra resultat i tävlingen, 

säger Lotten Andersson, avfalls- 
utvecklare Upplands Väsby kommun.

Vinsten för Breddenskolan är 20 000 
kronor att göra något roligt för på 
skolan.
– Vad det blir är inte bestämt än, men 
jag är säker på att eleverna har många 
bra idéer, säger Ebba Wannegård, 
rektor på Breddenskolan. 

BREDDENSKOLAN VINNARE I MATSALS- 
KAMPEN 2015

KLIMATBOKSLUT FÖR VÄSBYS  
HÅLLBARA NÄRINGSLIV

År 2009 initierade Upplands Väsby kommun  
projektet Klimatavtal Väsby som syftar till att  
företag och organisationer inom kommunen ska  
arbeta med sin miljöpåverkan och med hjälp av 
uppsatta mål kunna minska den. 51 företag har 
tecknat avtalet och i november 2015 var Klimat- 
bokslutet färdigt, där alla deltagande företag  
presenteras. Under samma period utsågs Upplands 
Väsby kommun till Sveriges miljöbästa kommun 
2013, och är fortsatt i Sveriges toppskikt. 
– Det är kul att se hur mycket företagen har åstad-
kommit i det här projektet. Det finns naturligtvis 
vinster att göra både för miljön och företaget självt, 
och det är viktigt att arbetet fortsätter, säger Ylva 
Källstedt, projektledare för Klimatavtal Väsby, och 
fortsätter:
– Vi har drivit detta till-
sammans med Upplands 
Väsby kommun och det 
finns mycket att göra inom 
området även framöver. Jag 
hoppas och tror att närings-
livet vill vara med på den 
resan. 

Klimatbokslutet finns att 
läsa i sin helhet på  
www.vasbypromotion.se

TILLVÄXTFORUM MED VÄSBY  
PROMOTION - STÖD & RÅD FÖR 
DITT FÖRETAG

Har du frågor inom exempelvis redovisning, hur 
du når ut i sociala medier, finansiering, juridik 
eller rörlig media? Väsby Promotion vill hjälpa ditt 
företag att ta nästa steg i sin utveckling. Rollen som 
entreprenör, företagsledare och chef är ofta ensam 
där kunskap krävs inom många områden. Den 20 
april arrangeras därför ett Tillväxtforum, med syfte 
att företag ska få möjlighet att ställa frågor och  
diskutera med experter 
inom olika områden, 
helt kostnadsfritt. 

Tillväxtforum blir ett 
utmärkt tillfälle att 
vidga både sin kunskap 
och sitt nätverk av 
bra kontakter, och en 
möjlighet att utveckla 
verksamheten vidare. 

Väsby Promotion kommer att finnas på plats som 
bollplank för dig som vill diskutera möjliga idéer, 
hitta nya kontakter eller är nyfiken på våra  
medlemsförmåner. Under dagen är du också 
självklart välkommen att titta förbi på en fika och 
mingla. Läs mer om dagen och vilka som  
medverkar på www.vasbypromotion.se

ÅRETS FASTIGHETS- 
ÄGARE UTSEDD

STENA FASTIGHETER har utsetts 
till Årets Fastighetsägare 2015 av 
Fastighetstidningen. Bolaget har 
730 lägenheter i bostadsområdet 
Smedby i Upplands Väsby.

Motiveringen till utnämningen:
”Stena Fastigheter visar med goda  
exempel att socialt hållbarhets- 
arbete är förenat med lönsamhet. 
Bolaget har sedan flera år arbetat 
aktivt med sin relationsförvaltning, 
ett koncept som idag till och med 
är varumärkesskyddat. I år har 
bolaget tagit nästa kliv. Sedan i 
april är social hänsyn inskrivet i alla 
nya avtal. Det betyder att bolagets 
alla leverantörer, vid större om- och 
nybyggnadsprojekt, ska erbjuda  
sysselsättning åt ungdomar och unga 
vuxna som bor hos Stena  
Fastigheter.”

Prisutdelning på Breddenskolan



FASTIGHETSKUNGEN LARS GULLSTEDT

MED 400 KRONOR på fickan kom 
Lars Gullstedt till Sverige från Finland 
1955. Bara fem år senare startade han 
sitt eget byggbolag och kom att bli en 
starkt bidragande orsak till att sätta 
Väsbys näringsliv på kartan då han 
köpte mark och byggde InfraCity, som 
då hette GLG-center. Lars Gullstedt 
gick bort i mellandagarna 2015 och 
här minns vi honom som den  
enastående entreprenör och  
företagare han var.

När InfraCity grundades i början av 
1970-talet hade motorvägen Uppsala- 
vägen nyligen byggts. Avfarten till Infra-
City kom dock först 1985, och bekos-
tades av Gullstedt själv till 90% efter 
att han gratis upplåtit mark till dåva-
rande Vägverket att bygga på. Denna 
motorvägsanslutning är den första, och 
troligen enda, som är privatfinansierad 
i Sverige.

– Lars Gullstedt fick köpa marken, där 
idag InfraCity står, av Upplands Väsby 
kommun. Jag minns att han bjöd in 
företagare och presenterade sitt  
förslag för kommunen hur han skulle 
utveckla marken. Han var en riktig 
affärsman, säger Lars Schneider som 
under många år drivit företag i Väsby 
inom fordonsbranschen. 

Företagsparken InfraCity på den 
östra sidan av E4an, där Scandic 
InfraCity ligger, invigdes av Kungen 
1991. Högst upp i det 24 våningar 
höga hotellet byggdes Penthouse. 
Det byggdes ursprungligen, enligt 
Gullstedt själv, som en privat våning 
för rika investerare som skulle besöka 
den mässa som Gullstedt hade planer 
på att bygga. Idag är Penthouse en 
del av hotellet och hyrs ut till såväl 
konferenser och andra evenemang så 
som bröllop och fester.

– Jag tycker det är fantastiskt att Lars 
Gullstedt hade sådan framsynthet att 
han verkligen trodde på Väsby som  
destination. På den tiden var ju Väsby 
inte alls vad det är idag. Penthouse är 
verkligen kröningen på Gullstedts verk. 
Utsikt över hela Väsby och terasser 
i fyra olika väderstreck. Lokalen har 
inte tillhört hotellet hela tiden utan 
först 2010 fick vi full tillgång till den. 
Den väcker ett stort intresse, många 
är nyfikna och vill åka upp och titta, 
säger Ethel Capelle, hotelldirektör för 
Scandic Infra City. 

En sann entreprenör

Förutom att bygga InfraCity köpte Lars 
Gullstedt också tomter och fastigheter 
i USA. Bland annat köpte han under 
1980-talet mark i Atalanta inför de 
kommande olympiska spelen och ägde 
som mest 11 kvarter där köpcentra, 
hotell och ett 54 våningar högt hus 

Foto: Michael Folmer



RÖSTER OM LARS GULLSTEDT

byggdes. Under den tiden drabbades 
många länder, däribland Sverige, av 
lågkonjunktur och Gullstedt fi ck 
bekymmer med bankerna som ville att 
han skulle betala tillbaka sina lån. År 
1993 gick han i personlig konkurs då 
han inte hade bolagiserat sitt företag 
utan var personligt ansvarig för nästan 
allt han hade åstadkommit. Efter en 
sex år lång rättslig process frikändes 
Lars Gullstedt på alla punkter utöver 
ett enkelt bokföringsfel och fi ck böta 
4000 kronor, men hans livs skapelse 
var borta och han ägnade resten av sitt 
liv åt att försöka återfå sin heder.

Många beskriver Lars Gullstedt som 
en sann entreprenör då han vågade 
satsa och ta risker. Han hade sinne för 
affärer och var en duktig företagare, 
samtidigt som han var en generös per-
son på alla sätt och vis. Bland annat be-
kostade han en stor utomhusscen vid 
Gripsholms slott när de fi rade 450 år. 
Gullstedt bodde vid tiden för detta på 
Gripsnäs på andra sidan Gripsholms-
viken. Scenen används fortfarande idag 
vid utomhusarrangemang.

”Lars Gullstedt var en mycket 
karismatisk person som hade stora 
visioner. Jag minns när han i InfraCity 
byggde de två stora byggnaderna vid 
sidan av hotellet utan att ha tecknat 
kontrakt med blivande hyresgäster. Han 
kom upp till kommunfullmäktige och 
berättade att hans mål var att 
teckna ett kontrakt per vecka med en 
ny hyresgäst”. 
- Gösta Norén, tillväxt- och utvecklings-
chef på kontoret för samhällsbyggnad i 
Upplands Väsby kommun

”Jag åkte en morgon ner till Lars 
Gullstedts kontor i InfraCity, och när 
jag klev in där höll han på att rulla ihop 
sin madrass och lägga in i en garderob. 
Han berättade att han brukade sova 
över på kontoret ibland för att det var så 
långt att åka hem till Mariefred, där han 
bodde. Penthousevåningen använde han 
inte, utan den var till för hans långväga 
gäster sa han.”
- Roland Storm, tidigare företagare och 
nu politiker i Upplands Väsby

År 2004 mottog Lars Gullstedt utmärkelsen 
Årets näringslivsprofi l från Väsby Promotion

Betydelse för Väsby

– InfraCity är välkänt i hela Stockholms 
län och har ett unikt geografi skt läge, 
med närhet både till Stockholm och 
Arlanda. Lars Gullstedt har verkligen 
bidragit till att sätta Väsby på kartan, 
han var en modig visionär som trodde 
på sina idéer och genomförde dem. 
Det är vi mycket stolta och glada över 
här i Väsby och tack vare att han satte 
grunden för InfraCity har det kunnat 
utvecklas till ett stort handelscentrum. 
Det är en stor entreprenör med Väsby 
nära hjärtat som gått ur tiden, säger 
Mathias Bohman, kommunstyrelsens 
ordförande i Upplands Väsby kommun. 

Lars Gullstedt hade många kontakter 
inom näringslivet och var minst sagt 
inblandad när Siemens valde Väsby 
som etableringsort. Bakgrunden var att 
företaget Norsk Data hade köpt mark 
och byggt ett nytt kontor i Johannes-
lundsområdet. När det var dags att 
fl ytta in gick affärerna sämre för 
företaget och de behövde minska 
arbetsstyrkan väsentligt. Norsk Datas 
VD ville då inte samtidigt fl ytta in i 

nya lokaler då det kändes som ett 
hån mot de som blev avskedade. Han 
kontaktade därför Lars Gullstedt och 
bad honom köpa byggnaden. Det 
gjorde Gullstedt och bestämde sig för 
att han ville ha en hyresgäst som tog 
hela huset. Ett år senare, 1989, fl yttade  
Siemens in och Lars Gullstedt köpte då 
Siemens befi ntliga byggnad på Norra 
Stationsgatan i Stockholm som han för 
övrigt varit med och byggt 17 år 
tidigare som platschef i ett byggbolag. 
Enligt Lars Gullstedts egna bok, ”När 
bankerna tog för sig”, ville Siemens tre 
år efter infl ytt, 1992, köpa huset - men 
Gullstedts personliga konkurs kom tre 
dagar innan affären skulle genomföras. 

Lars Gullstedt gick bort i sitt hem i 
Florida i mellandagarna 2015. Han 
begravdes i Eds kyrka i Väsby den 19
februari och efterlämnar son och 
dotter samt övrig släkt och vänner. 
Den 7 april arrangerar Väsby 
Promotion ett hyllningsevent för Lars 
Gullstedt på Scandic InfraCity, läs mer 
på www.vasbypromotion.se 

Foto: Michael Folmer

”Att han byggde InfraCity, som det idag 
heter, var en fantastisk idé tycker jag. 
Gullstedt var en väldigt drivande person 
med många idéer och han hade förmågan 
att se vad som behövdes för att skapa 
den här platsen som jag tycker har blivit 
riktigt bra.”
- Bo Pahlén, grundare av Pahlén AB som 
på uppdrag av Lars Gullstedt anlade två 
simbassänger i det som idag är Scandic 
Infra City

”Jag var ordförande för Väsby Promotion 
när Lars Gullstedt fi ck utmärkelsen Årets 
näringslivsprofi l. Han bestämde sig direkt 
för att åka hem från Florida och ta emot 
utmärkelsen. Det var svårt att få tag i 
fl ygbiljetter med kort varsel så han fi ck 
göra fl era byten och resan tog upp mot 
30 timmar. Det var stort för honom att 
få utmärkelsen, det märktes. Han såg det 
nog lite som en revansch.”
- Lars Ohlsén, AffärsutvecklingsCentrum

”Lars Gullstedt var själv mycket 
engagerad i sina fastigheter, jag minns att 
han gick runt i overall och hjälpte till att 
snickra.”
- Lars Schneider, företagare i Upplands 
Väsby under många år

”Jag har bara träffat Lars Gullstedt en 
gång för många år sedan, när han fi ck 
utmärkelsen Årets näringslivsprofi l av 
Väsby Promotion. Då fi ck han stående 
ovationer. Han var rolig och väldigt 
inspirerande. Jag minns att vi hade ett 
kort samtal och att jag fascinerades av 
honom som person och entreprenör.”
- Kajsa Hjelte-Terve, mångårig 
entreprenör som drivit Edsby Slott



BOSTADSBOOM I VÄSBY

UNDER 2015 färdigställdes 446  
bostäder i Väsby. Det är den högsta 
byggtakten i kommunen på över 20 
år. Upplands Väsby fortsätter att växa 
och många nya bostadsprojekt väntar 
runt hörnet.

– Många vill flytta till Väsby. Vi är glada 
att kommunen kan erbjuda bostäder 
och välkomna nya väsbybor. Väsby tar 
sitt ansvar för att bidra till bostads- 
utvecklingen i Stockholms län. Vi är 
mitt i en process att bygga den  
levande staden, med väsbyborna i 
fokus, säger Mathias Bohman (S), 
kommunstyrelsens ordförande.

Även under 2016 väntas många nya 
bostäder stå färdiga. Ett flertal olika 
projekt avslutas under året, vilket 
ger ungefär 400 nya bostäder. Bland 

projekten finns bland andra 41  
bostäder i flerbostadshus i Sigma- 
området, 43 småhus i Östra Frestaby 
och 77 bostäder vid Hasselbacken.

Under 2015 startade också fyra nya 
bostadsprojekt som tillsammans inne-
bär att drygt 800 bostäder står klara 
under de kommande åren.

– Jag är glad att vi från kommunens 
håll kan stötta byggnationen och öka 
antalet bostäder i Väsby. Under året 
ser vi ett flertal intressanta bygg- 
projekt, bland annat Eds Allé och 
inom Fyrklövernområdet, säger  
Thomas Thunblom, samhällsbyggnads-
chef i Upplands Väsby.

SAVANA INVEST förvärvade området 
kring Löwenströmska sjukhuset år 
2008. Det gamla Sanatoriet, som bygg-
des 1910 och länge inhyste tbc-sjuka, 
är numera ombyggt till ett äldre och 
demensboende under namnet  
Hammarby slott. Här finns 48 vård-
platser som främst är till för äldre 
personer med demens.

De resterande byggnaderna ska också 
få sig en rejäl upprustning. Under de 
många år som de har stått tomma har 
de förfallit men Vesko Mijac, VD för 
Savana Invest, har en stark vision.
– Vi har redan påbörjat ett gediget 
renoveringsarbete med Klockbacka-
skolan, den kommer att stå färdig till 
sommaren. Där har vi ännu inte  
beslutat vad för typ av verksamhet 
som kommer att bedrivas, flera 
möjligheter diskuteras, säger han och 
fortsätter:
– Det gamla lasarettet kommer även 
det att bli ett äldreboende för  

personer med demens. Vi ser ett stort 
behov av den typen av vård. Vi tittar 
på flera möjliga idéer för resten av 
området, och kommer att satsa på 
ombyggnation så att områdets charm 
och historiska ursprung bevaras. 
Enligt Vesko Mijac är området perfekt 
för att bedriva vård och äldreboenden. 
Det är vacker natur och fridfull miljö. 
Det är dock viktigt att integrera med 
vanliga boenden. 

En av Savana Invests visioner med  
området är att bygga bostäder, och 
just nu arbetar Savana Invest med 
detaljplanen. Målet är att skapa  
100 000-120 000 kvm byggrätter, 
varav ca 1500 bostäder. 
– Nu väntar vi på besked om plan- 
programmet så att vi kan vidare- 
utveckla vårt arbete, avslutar Vesko 
Mijac. 

 

LÖWENSTRÖMSKA SJUKHUSET - ETT OMRÅDE 
MED FOKUS PÅ UTVECKLING HISTORIEN OM 

LÖWENSTRÖMSKA
Det numera nedlagda 
Löwenströmska lasarettet i 
Upplands Väsby byggdes i början 
av 1800-talet av Gustav Adolf 
Löwenström, född Anckarström. 
Enligt sägnen byggde han 
lasarettet för att sona sin brors 
(Jacob Johan Anckarström) brott. 
Brodern sköt nämligen Gustav III 
på Operans maskeradbal 1792.

Ann-Christin Martens, kommunalråd S, vid 
ingivningen av Hammarby slott i maj 2015



RIKSBYGGEN SATSAR PÅ SOCIAL HÅLLBARHET
RUNT OM I VÄRLDEN pågår krig och 
andra oroligheter och människor 
tvingas att fly för sina liv. Att komma 
till ett nytt land och bygga upp ett nytt 
liv, kan underlättas om man lär sig det 
nya språket och framför allt - kommer 
ut på arbetsmarknaden. 

Ett företag som har engagerat sig i 
arbetet med att hjälpa nyanlända att 
komma in på arbetsmarknaden är 
Riksbyggen. Företaget och är också 
ett av de byggbolag som är delaktiga 
i projektet i Fyrklövern i Väsby. På 
Riksbyggen har man länge arbetat med 
hållbarhet, och på senare år särskilt 
utvecklat delen social hållbarhet. 
– Social hållbarhet är ett väldigt brett 
begrepp. Det handlar om allt från det 
tänk vi har när vi planerar och bygger 
nya bostäder, till vad vi bygger och för 
vem, säger Therese Berg, strateg för 
social hållbarhet på Riksbyggen och 
fortsätter:
– Målet för oss är att skapa ett  
hållbart samhälle samtidigt som vi ska 
vara en seriös och långsiktig aktör på 
bostadsmarknaden.

Ett projekt som Riksbyggen nyligen 
har gått in i är 100-klubben. Det är 
ett initiativ från Sveriges regering som 
innebär att företag samarbetar med 
Arbetsförmedlingen och åtar sig att 
under en treårsperiod ta emot minst 
100 nyanlända personer för praktik 
eller anställning. 
– Vi ser vårt deltagande i 100-klubben 
ur två perspektiv. Dels handlar det om 

GRANNSTÖDSBILEN initierades år 
2003 och är ett samarbete mellan 
Upplands Väsby kommun, Väsby 
Promotion och företag i Väsby. Det 
startade som ett initiativ för att öka 
säkerheten och tryggheten i det 
lokala samhället. Huvuduppgiften 
för Grannstödsbilen är att synas, 
observera, informera och rapportera 
sådant som ökar tryggheten i första 
hand i den yttre boendemiljön. Den 
dagliga verksamheten leds av Polisen 
i Väsby och bilen körs av ett 50-tal 
seniorer som deltar ideellt.

GRANNSTÖDSBILEN FÖREBYGGER BROTT I  
UPPLANDS VÄSBY

Sedan 2012 är ett antal företag med 
och medfinansierar kostnaden för 
bilen, Väsby Promotion projektleder 
och Upplands Väsby bekostar bl.a. 
bensin samt lunch till de seniorer som 
kör bilen. De deltagande företag som 
är med är i dagsläget Rikshem, HSB, 
Väsbyhem, InfraCity, Fordonsbolaget 
och SOB. 
– Vi tycker att det är en bra sak som 
också går helt i linje med vår  
verksamhet inom säkerhet och 
ordningsbevakning. Vi har varit med 
i projektet under flera år, säger Rani 

Sirafi, Driftansvarig på SOB.
Är du och ditt företag intresserat av 
att vara med och stödja Grannstöds-
bilen? Hör av dig till Väsby Promotion, 
08-590 327 00.

den samhällsutvecklande delen, där vi 
som företag tycker att det är viktigt 
att ta ett samhälleligt ansvar, och dels 
handlar det om att bredda vår kom-
petensförsörjningsbas, säger Pernilla 
Möller, HR specialist och projekt- 
ledare för 100-klubben på Riksbyggen. 

Riksbyggens deltagande i 100-klubben 
startar under våren med ett pilot- 
projekt där man tar emot ca 10  
nyanlända personer för praktik.
– Vi har identifierat fyra olika roller 
där vi tar emot praktikanter och det 
är projektledare, teknisk förvaltare, 
fastighetsskötare och drifttekniker. 
Efter pilotprojektet kommer vi att  
utvärdera och göra eventuella  
justeringar, säger Pernilla Möller. 

Var och en av praktikanterna på 
Riksbyggen kommer att få en utbildad 
handledare tilldelad sig och under tre 
månader gå bredvid och lära sig yrket. 
Efter avslutad praktik görs en  
bedömning av praktikantens yrkes-
kompetens. Handledaren bedömer 
då praktikantens olika förmågor 
inom den roll som han eller hon har 
praktiserat som. Om praktikanten 
inte erbjuds anställning inom 
Riksbyggen är det ett bra underlag 
inför framtida arbetsansökningar. 
– Det handlar om att göra en insats. 
Det finns massvis med oanvänd  
arbetskraft i vårt land och ur ett sam-
hällsutvecklarperspektiv är det viktigt 
att försöka ta tillvara på den, avslutar 
Pernilla Möller. 



Avsändare:
Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby

Vid felaktiga adressuppgifter, vänligen returnera till avsändare. Om du får Företagsplats Väsby på papper 
men hellre vill ha den via mail, hör av dig till oss på info@vasbypromotion.se, 08-590 327 00

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

SVERIGES STÖRSTA återförsäljare av 
Skoda, Din Bil AB, kommer till 
sommaren 2016 att fl ytta in i InfraCity. 
Det blir Din Bil ABs andra anläggning i 
området då man under 2014 öppnade 
en enhet för försäljning av Volkswagen. 
– Vi driver redan idag fyra Skoda-
anläggningar i Stockholm, så det 
känns fantastiskt att vi fått ansvar och 
möjlighet att etablera ytterligare en 
modern Skoda-anläggning i Stockholm, 
med bästa skyltläge mot E4, säger Jens 
Wetterfors, VD för Din Bil Sverige.

Skoda kommer att hyra drygt 2 300 
kvm moderna och ändamålsenliga 
lokaler i markplan. Avtalet innebär att 
Skoda etablerar en fullskalig fl agg-
skeppsanläggning för ny- och 
begagnatbilförsäljning samt verkstad. 
Din Bil och Profi  Fastigheter kommer 
även att inleda ett samarbete kring 
skapandet av ett kluster för att ladda 
elbilar i området. Etableringen innebär 
vidare att Din Bil AB skapar ett 15-tal 
nya arbetstillfällen i Upplands Väsby.

NORDENS STÖRSTA SKODA-
ANLÄGGNING I INFRACITY

FÖRETAGSPLATS VÄSBY skickas till dig som företagare i Väsby. Här får du fortlöpande information om 
vad som händer i Väsby som berör sig som företagare. Du blir också inbjuden till olika företagsträffar 
som vi hoppas du fi nner intressanta. Avsändare är Väsby Promotion i samarbete med Upplands Väsby 
kommun.

Tillväxtforum för alla företag i 
norrort
20 april

Föreläsning om kundbemötande, för 
alla företag i InfraCity
18 maj

Öppet företagsforum - Upplands 
Väsby kommun informerar om 
utvecklingen i kommunen
31 maj

KALENDARIUM VÄSBYS NÄRINGSLIV

ETT URVAL AV 
NYETABLERINGAR I 
VÄSBY 

Dsmo-Center
Ecotime 
Harrys Upplands Väsby
Hemfresh Group
Landeskog Bemanning
Lekmer
Marbodal
Mockfjärds Fönster
Punctum Lås & Larm
SC Motors
Sv Marketing & Consulting

Är ditt företag ute efter nya 
lokaler i Väsby? Kanske har ni vuxit 
ur era befi ntliga eller har andra 
behov än för ett par år sedan? 
Kontakta Väsby Promotion så kan vi 
hjälpa dig att komma i kontakt med 
olika fastighetsägare!

Utbildning i LinkedIn
9 mars

Rekryteringsmässa i Sollentuna
10 mars

Föreläsning med Douglas Roos, endast 
för medlemmar i Väsby Promotion
15 mars

Hyllningsevent Lars Gullstedt
7 april

Läs mer på www.vasbypromotion.se

– Vi är glada för det utökade 
samarbetet med Din Bil. Skodas 
etablering är ytterligare ett bevis på 
bilbranschens intresse för InfraCity, 
något som ligger i linje med vår 
strategi att skapa starka kluster för 
starka branscher, säger Thomas Sipos, 
partner Profi  Fastigheter.

Flera bilmärken har redan etablerat 
sig i InfraCity, förutom nämnda Skoda 
och Volkswagen fi nns sedan tidigare 
Tesla och Kia och bakom InfraCity, på 
Råbäcksvägen, även Honda. 
– Att en mötesplats för bilbranschen 
skapas i InfraCity ser vi som väldigt 
positivt både för näringslivet och 
Upplands Väsby kommun i stort. Här 
fi nns sedan tidigare ett kökskluster, 
och genom större företagsetableringar 
som den här stärks bilden av Väsby 
som en attraktiv plats ytterligare, säger 
Katarina Barter, verksamhetschef för 
Väsby Promotion. 


