
VÄLKOMMEN TILL NÄRINGSLIVSDAGEN 

ENTREPRENÖRSKAP  
& SOCIALT ANSVAR 
22 OKT 2015



08.15  Registrering, kaffe och smörgås
09.00 Välkommen till Näringslivsdagen 2015
 Moderator Catrine Windh, entreprenör och grundare av 
 Windh & Co.
09.10  Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna
 Milad Mohammadi, social entreprenör och utsedd till  

Årets Talare talang 2014
 Milad Mohammadi är en av Sveriges mest uppskattade talare inom mångfald, 

kommunikation och ledarskap och har bl.a. utsetts till Årets Super- 

kommunikatör 2014 och Sveriges Supertalang 2013. Hans drivkraft är att se 

möjligheter istället för problem, och olikheter som våra största möjligheter.

10.10  Kaffepaus och mingel
10.40  Hur tar näringslivet ansvar och bidrar till samhällsutvecklingen?
 Paneldiskussion om socialt ansvar i näringslivet
 Peter Olausson, regionchef Mälardalen, Rikshem 

Camilla Bäck, grundare Camillas Omsorg

 Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen

11.30  Popretorik - upplevelsekommunikation som övertygar
 Kjell Dahlin, retorikexpert och inspiratör
 Vi människor kommunicerar bl.a. med ord, attityd, inställning och beteende för 

att få fram ett budskap. Kjell Dahlin, med mer än 25 års erfarenhet av  

kommunikationsfrågor i näringslivet, är en erfaren föreläsare och retoriker som 

inspirerar publiken och berättar hur ett varumärke aldrig kan bli  

starkare än medarbetares handlingar och beteenden.

12.15  Lunch och mingel

Några ändringar/tillägg kan komma att göras i programmet



13.15 Från ekonomistudier via ett bananskal direkt in i byggbranschen
 Robin Seger, VD Cremab Isolering
 Ett extraknäck blev till en het affär på några få år och omsätter idag över 60 Mkr

13.35 Hur boostar vi företagsamheten i Sverige?
 Paneldiskussion om tillväxt och entreprenörskap
 Robin Seger, VD Cremab Isolering 

Ann-Christin Martens, kommunalråd Upplands Väsby kommun

 Lars Kylberg, partner PwC

 Johannes Crona, regionchef Ung Företagsamhet

14.30 Kaffepaus och mingel
15.00 Vikten av ett jämställt näringsliv
 Amanda Lundeteg, VD AllBright
 Amanda Lundeteg utnämndes 2015 till en av Näringslivets mäktigaste kvinnor och är 

VD för stiftelsen AllBright som verkar för jämställdhet och diversifiering på ledande 

positioner i näringslivet. Hon är en uppskattad föreläsare inom jämställdhetsfrågor.

Program

15.30 Vill du veta hur framtiden blir?
 Stefan Hyttfors, inspiratör och utsedd till Årets Talare man
 Att spå framtiden är svårt, vi vet t.ex. inte vilka uppfinningar som kommer 

eller vilka generationsskiften som kommer att ske. Stefan Hyttfors är 

trendspanaren, uppvuxen i Väsby och en av Sveriges bästa talare, som 

under föreläsningens gång pratar bl.a. om vilken typ av affärsmodell 

som kommer att vara vinnande och hur vi bör arbeta med mångfald och 

ansvar för att utveckla arbetslivet framöver. 
16.30- Dagen avslutas med nätverkande mingel

08.15-17.00 Välkommen att träffa tjänstemän som gärna svarar på allmänna 
 frågor inom brandtillsyn, tillstånd, bygglov, marketableringar, 

anpassning för funktionshindrade och sysselsättning för unga

2014



NÄRINGSLIVSDAGEN I SAMARBETE MED:

www.vasbypromotion.se

När: 22 oktober 2015, 08:30-17:00
Plats: Multihallen i Messingen, Love Almqvists torg 1
Pris: medlem i Väsby Promotion, 225 kr/person, övriga 595 kr/person 
(priser exkl. moms) 
Anmälan görs till info@vasbypromotion.se senast den 16/10. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person i samma företag.


