
Vi bjuder in Väsby Promotions medlemmar till:

Väsby
lunchen
Under en intensiv lunchtimme 
samlar vi beslutsfattare, företags-

ledare, entreprenörer och andra 
spännande personer som alla är med 
och skapar ett attraktivt Väsby. Denna 
gång har vi nöjet att få lyssna till fem 
personer som delar med sig av sina 
erfarenheter och berättelser.
 

MARTINA FLEMSTRÖM, MANAGING 
DIRECTOR, MONDELEZ
Mitt under pandemin började Martina 
Flemström som VD för Mondelēz i  
Sverige och Finland. Hör henne berätta  
om hur tiden varit så här långt hos Väsbys 
största arbetsgivare, näst efter kommunen 
och hur det går för Mondelēz att slå sig in 
på den snabbt växande marknaden för  
nyttigare snacks samt hur deras framtids-

planer ser ut i en snabbt växande kon- 
kurrens.

KARIN HALLGREN, KOMMUNIKATIONS- 
OCH HR-DIREKTÖR, UPPLANDS VÄSBY 
KOMMUN
Upplands Väsby kommun fyller 70 år. Firan-

det uppmärksammas under hela 2022 med 
höjdpunkten i juni, då sker avtäckningen 
av konstverket som hyllar hårdrocksbandet 
Europe. Kommunen kommer stå som 

huvudarrangör men uppmanar förening-

ar och företag att uppmärksamma dessa 
dagar. Karin Hallgren tar oss igenom lite 
kort om Väsbys historia och hur firandet 
kommer att gå till.  
 
ANNIKA EVERFJÄRD, GRUNDARE, 
ANKANS TÅRTVERKSTAD 
Annika förverkligade sin dröm och startade 
sitt eget tårtkök hemma i villan i Väsby. I år 
firar hon tio år som tårtkonstnär och egen 
företagare. Vid årsskiftet flyttade hon in i 
sin nya lokal i Bredden, där hon förvand-

lar sina kunders önskningar till graciösa 
konstverk. Annika berättar om vad som fick 
henne att våga ta steget som anställd till  
företagare samt var hon får sin drivkraft 
och kreativitet ifrån.  

ABTIN SOLTANPOUR & FARZAD  
AMIRRIAZ, GRUNDARE, CHEW FOLK. 
Entreprenörsduon har skapat ett veganskt 
och plastfritt tuggummi som snart ska  
finnas i 500 butiker. För knappt ett halvår 
sedan trillade 3,5 miljoner kronor i risk- 
kapital in på kontot och sedan dess har 
bolaget Chew Folk gjort sig redo att ta 
nästa steg. Hör dem dela med sig av sina 
erfarenheter och lärdomar från startup- 
bolag till en egen tuggummifabrik.

DATUM: Tisdagen den 26 april Kl: 11.30-13.00.

PLATS: Väsby Promotions Lounge, Kanalvägen 10 C, 3 tr, Upplands Väsby. 

LUNCH: Ingår utan kostnad.  

Anmäl dig senast den 25 april. Vid no-show och ej avbokad anmälan  

debiteras  300 kr. För dig som medlem i Väsby Promotion. 

Varmt välkommen! 
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Väsby 
lunchen

Läs mer på 
vasbypromotion.se!

Välkommen till Väsbylunchen, denna gång med  
temat Historiskt & Innovativt företagande.

7 min.

7 min.

7 min.

7 min.

ANMÄL DIG HÄR!


