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Varsågod! Här kommer första numret av Företagsplats Väsby 2014 till dig som företagare 
i Väsby. Här får du fortlöpande information om vad som händer i Väsby som berör dig som 
företagare. Du blir också inbjuden till olika företagsträffar som vi hoppas du finner 
intressanta.

Avsändare är Katarina Barter, verksamhetschef Upplands Väsby Promotion och Bengt 
Pålsson, näringslivsstrateg Upplands Väsby kommun. 

UVP bjuder in alla medlemmar till års-
möte med artisten Petter som kommer att 
berätta om sitt kreativa entreprenörskap 
och framgångsrika karriär. Föreläsning-
en stimulerar också till nytänkande och 
ger tips på hur man håller koll på sitt va-
rumärke och hur sponsring kan användas 
effektivt.
 Läs mer på www.uvp.se

– Vi är mycket stolta över att Väsbys fö-
retag presterar så bra. Bästa Tillväxt är 
ett pris till företagen som utvecklas och 
växer. Flera av dem är också medlems-
företag, säger Katarina Barter, verksam-
hetschef för UVP. 
 – Trots att vissa branscher har haft 

det tufft de senaste åren upplever vi att 
många företag i Upplands Väsby gene-
rellt sett går väldigt bra. Det är företa-
gens jobb och framgång som ger dem 
denna placering, säger Bengt Pålsson, 
näringslivsstrateg i Upplands Väsby 
kommun.

Väsby bästa tillväxtkommun 2013
75 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet 
anställda och gick med vinst. 

UVPs årsmöte 
19 mars 
– Petter kommer!
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I Väsby har det under 2013 gjorts 
flest byggstarter sedan 80-talet.  
Totalt blev det spadtag för över 600 
bostäder! Genom detta är Väsby  
aktivt med och bidrar till tillväxten i 
Stockholms län.

 Projekten som har byggstartats inne-
fattar bostadsrätter, hyresrätter, stu-
dentlägenheter samt kedje- och radhus. 
 Läs mer om de byggstartade projek-
ten på kommunens hemsida, 
www.upplandsvasby.se

Över 600 nya bostäder i Väsby 2013

Tillsammans med Connect Öst an-
ordnar UVP en seminarieserie för 
företag i tillväxt. I serien finns fem 
olika tillfällen där deltagarna får 
möjlighet att lyssna till inspirerande 
talare och skaffa viktiga kontakter 
och kunskaper. Samarbetet mellan 
UVP och Connect Öst handlar om 
att skapa förutsättningar för tillväxt-

bolag i Upplands Väsby.  Syftet är 
också att stärka företagare som har 
viljan att växa för att komma till 
nästa nivå. 
 Den 30 januari var det dags för det 
andra, av fem, seminarietillfället. 
Denna gång handlade det om försälj-
ning i tillväxtbolag och det lockade 
många intresserade deltagare. Under 

seminariet var det två spännande ta-
lare som pratade och gav konkreta 
tips på vad som är viktigt att fokusera 
på för att utveckla försäljningen och 
skapa tillväxt i bolaget. 
 Nästa tillfälle i seminarieserien, 
Beskattningens ABC, är den 6/3. Då 
kommer vi att fokusera på företagsre-
laterade skattefrågor.

Försäljning är nyckeln till framgång

UVP anordnar flera gånger i månaden 
olika aktiviteter. Det kan vara allt från 
inspirerande föreläsningar till företags-
visiter och kreativa workshops. 
 För att få inbjudningar till dessa  
behöver UVP ha din mailadress.
 Finns du inte redan registrerad,  
maila din info till info@uvp.se eller ring  
08-590 327 00.

Vill du ha 
information och 
inbjudningar till 
företagsträffar 
från UVP?

Under 2013 etablerade sig många nya 
företag i kommunen. Totalt var det 
drygt 200 företag som flyttade hit och 
415 företag registrerades som nyaktive-
rade/startade. 
 Några av de större inflyttade företa-
gen är Bauhaus, Verisec (IT-säkerhet), 
SMHI (verksamheten för flygväder), 
DigiPlex (datacenter), Sensor Control 
Nordic (komponenter och system inom 
området industriautomation) och Envi-
rotainer (temperaturreglerade flygtran-
sporter för läkemedel och bioteknik). 
Sist men inte minst fick Infra City nya 
ägare – Profi. Totalt har ovan nämnda 

företag tillfört mer än 300 arbetstillfäl-
len till kommunen.
 Det finns idag ca 2.000 aktiva före-
tag i Väsby. Totalt antal arbetsplatser  
i kommunen är ca 15.000, varav ca 45 % 
besätts av kommuninvånare (6.500 per-

soner). Ca 14.000 invånare har sin ar-
betsplats i en annan kommun än Väsby. 
 Ambitionen är att få en växande lokal 
arbetsmarknad genom att företag star-
tas inom kommunen, nya företag flyttar 
in och att företag växer.

Näringslivet i Väsby växer
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Är ert företag intresserat av energi- och 
klimatfrågor och dessutom spara pengar 
på att minska energianvändandet? Då 
kan du ha nytta av att teckna klimat-
avtal Väsby och därmed synas tillsam-
mans med andra företagare som bryr sig 
om vår miljö. 

 Upplands Väsby har de senaste åren 
varit med på topp tio-listan över Sve-
riges klimatsmartaste kommuner. Till-
sammans med UVP och näringslivet 
kan Väsby under 2014 ytterligare profi-
leras som en attraktiv och miljömedve-
ten kommun att etablera sig i. 

 Hör av dig till UVP så berättar vi mer 
om hur du som företagare går tillväga 
för att teckna klimatavtal Väsby!

Teckna Klimatavtal Väsby

Ett av de stora målen 2014 för UVP är 
att satsa på ett bra och gynnsamt sam-
arbete mellan näringslivet och skolan.
 Den 22 januari bjöd UVP in till en träff 
för att diskutera hur näringslivet kan  
bidra till skolan på ett enkelt och posi-
tivt sätt i form av studiebesök, förelä-
sare, mässa, jobbskuggning m.m. som 
i sin tur kommer mynna ut en hand-
lingsplan för UVP som länk. UVP har 
också som ambition att i mycket större 
utsträckning sprida goda exempel och 
marknadsföra dessa inom ramen för 
detta arbete.
 Vill du som representant skolan  
ha besök av en föreläsare eller ordna 
studiebesök? Eller är du företagare och 
vill diskutera möjliga samarbeten med 
skolan framöver? Hör av dig till oss  
på UVP, info@uvp.se eller ring  
08-590 327 00!

UVP satsar på 
skolan

September – Aaltos Optimala 
Hälsa
Maria Aalto har sen start med envishet 
och kunskap byggt upp Aaltos Opti-
mala Hälsa, ett företag som fortsatt ex-
panderar. Hon började med att erbjuda 
behandlingar och har därefter utökat 
verksamheten till att även innefatta 
utbildningar för elever både i Sverige 
och utomlands. Det senaste tillskottet 
i utvecklingen är en grossistverksam-
het inom skönhetsprodukter som även 
inneburit att de kunnat anställa flera 
personer.

Oktober – Öhlins
Öhlins är ett familjeägt Väsbyföretag, 
känt för sina kvalitetsprodukter som  
exporteras till hela världen. Företaget 
värnar om personalen som trivs med 
att arbeta i en grön kommun med bra  
faciliteter. Öhlins fortsätter att hela  
tiden expandera och växa och gör Väsby 
känt i världen.

November – Värmekällan
Värmekällan är ett företag som tar ett 
stort socialt ansvar och värnar om den  
enskilda människan.  De har på kort tid 
visat på goda resultat med sitt arbets-
sätt med att få människor att komma 
ut i arbetslivet och en egen försörjning.  
Arbetsförmedlingen är deras största 
kund och närliggande kommuner har 
visat intresse för satsningen. Deras eta-
blering i Runby har också bidragit till 
att göra torget levande igen.

December/Januari – Spiltan
Spiltan är en målmedveten satsning på 
en italiensk restaurang i Väsby. Tanken 
är att fylla ett behov i östra Väsby av en 
restaurang med café och bar och ett ut-
flyktsmål som ska tilltala många.

För att lyfta fram företagen och män-
niskorna lokalt i Väsby utser UVP olika  
företag/företagare till Månadens Företag. 

Har du förslag på företag som du tycker 
vi ska lyfta fram – hör av dig till UVP, 
info@uvp.se eller 08-590 327 00.

Månadens företag
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B
Avsändare:
UVP
Kanalvägen 10C, 3 tr,
194 61 Upplands Väsby
info@uvp.se • 08-590 327 00

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
Om du får nyhetsbladet på papper men har en e-postadress så skulle vi uppskatta om du meddelar oss den – info@uvp.se – 08-590 327 00 – www.uvp.se.

UVP lyfter företagens frågor 
i Väsby.

Som företagare i Väsby har du tillgång 
till ett lokalt företagscentrum, Upplands 
Väsby Promotion (UVP). Det är en  
ideell förening som ägs av sina medlem-
mar och vars roll är:
• 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 eller kontakta 
oss på 08-590 327 00, info@uvp.se 

Var med och påverka!

Kalendarium

2014-02-18 Pubkväll på Scandic Lilla Blå med engelskt tema.

2014-03-06 Beskattningens ABC – Connect Öst.

2014-03-19 Årsmöte och inspirationsföreläsning med artisten/
entreprenören Petter.

2014-04-09 Lunchkafé – Framtidstrender.

Aktuellt
Rekryteringsmässa 4/2
Gör ett besök på rekryteringsmäs-
san för säsongs- och sommarjobb 4/2. 
Mässan anordnas av Arbetsförmedling-
en i samarbete med kommunerna Sol-
lentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. 
 Alla företag, även de som inte ställer 
ut, är välkomna att besöka mässan!

Smart sätt att öka 
personalstyrkan 
Upplands Väsby kommun erbjuder 
alla företag en unik möjlighet att un-
der 9 månader öka personalstaben ge-
nom att låna in en person som anställs 
av kommunen men har sin arbetsplats 
hos er! Fungerar allt bra finns möjlig-
het att ta över anställningen när 9 må-
nader har gått. 

Lärlingsutbildning för 
vuxna
Vill du som företagare ta emot en lär-
ling inom exempelvis restaurang, la-
ger & logistik eller bygg? Nu finns det 
möjlighet att mot ersättning ta emot 
en lärling under en del av utbildnings-
perioden. För att se hela listan med lär-
lingsutbildningar och få mer informa-
tion, gå in på www.uvp.se

Väsby sjöstad
Nu har det även startat en Ja-sida för 
utvecklingen av nordvästra Väsby 
och byggandet av Väsby Sjöstad. 
 Sedan tidigare finns en Nej-sida 
som med stöd av mer än 4 000 namn-
underskrifter bidragit till att det blir 
folkomröstning i samband med valet 
14 september. Hittills har det hållits 
10 folkomröstningen i Sverige och 
i år blir det ytterligare 5 varav en i 
Väsby. Ingen har dock haft både en 
Nej- och Ja-sida att ta ställning till.


