
ÖPPET FÖRETAGSFORUM
Välkommen till 

Så utvecklar vi Väsbys attraktivitet!

Det händer mycket i Väsby, inte minst inom bygg-
sektorn; nytt kulturhus buggs vid Messingen, flera 
bostadsprojekt har startat runt om i Väsby och i januari 
2016 öppnar Nya Odenslunda skola. 

Bostadsbyggandet har varit en starkt bidragande faktor 
till att vi snart är 42 000 invånare i Väsby. Under de 
senaste åren har också flera stora företag valt att 
etablera sig i Väsby och allt detta är ett kvitto på att vi 
är på rätt väg. Nu behöver vi fortsätta vårt 
gemensamma utvecklingsarbete för att vässa vår 
service och skapa ännu bättre förutsättningar för 
företagen.

Vi vill träffa dig och ge en aktuell bild av hur arbetet 
under 2015 kommer att fortskrida, allt för att företags-
klimatet ska vara så bra som möjligt. Det är också 
viktigt för oss att få höra dina tankar och synpunkter för 
hur vi kan fortsätta att skapa framgång i Väsby. 

TID OCH PLATS
Onsdagen den 6 maj klockan 15:30 till 17:00 (mingel 
och registrering från 15:00) på Scandic Lilla Blå,  
Hotellvägen 1, Upplands Väsby. 

Stanna gärna kvar efteråt och umgås med 
representanter från kommun och näringsliv och avnjut 
Scandics kvällsbuffé till förmånligt pris. Ingen förbokning 
för buffén krävs.

ANMÄLAN
Anmäl dig till marie.ostling@vasbypromotion.se
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande 
och ej avbokad plats debiteras med 150 kronor (exkl. 
moms). 

PROGRAM 
Vissa programpunkter kan komma att justeras

15.00 Kaffe med fikabuffé och mingel
15.30 Kommundirektör Hillevi Engström hälsar   
 välkomna
15.35 Presentation, Väsbys politiska majoritet  
 Mathias Bohman och Ann-Christin Martens, 
 Socialdemokraterna
 Lars Valtersson, Miljöpartiet 
 Anders Rosén, Vänsterpartiet 
 Roland Storm, Väsbys Bästa  

 Mathias Bohman, kommunstyrelsens 
 ordförande, om näringslivets betydelse för 
 Väsbys utveckling
15.50 Stads- och bostadsutveckling
 Fredrik Drotte, Upplands Väsby kommun,  
 om Älvsundadalen samt samarbete med 
 Sollentuna kommun 
 Linnea Askling, Upplands Väsby kommun,  
 om arbetet med översiktsplanen
 Alarik von Hofsten, Upplands Väsby 
 kommun, om Fyrklövern 
 Anne-Sophie Arbegard, Upplands Väsby 
 kommun, om Väsby Entré
16.20 Så arbetar Upplands Väsby kommun och  
 Väsby Promotion för att skapa ett av 
 Sveriges bästa företagsklimat
 Katarina Barter, Väsby Promotion
 Anders Wink, Upplands Väsby kommun
16.40 Profis utvecklingsplaner för InfraCity
 Anna Westman, affärsutvecklare, InfraCity
 Profi Fastigheter
 Under våren 2013 förvärvade Profi Fastigheter  
 InfraCity. Lyssna till deras ambitioner att 
 långsiktigt utveckla InfraCity.
17.00 Avslutande mingel 

Varmt välkomna!
Ethel Capelle
Ordförande Väsby Promotion

Mathias Bohman
Kommunstyrelsens ordförande


