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Välkommen till Väsbylunchen, denna gång
med fokus på Framgång, kultur & hållbarhet.
Under en intensiv lunchtimme
samlar vi beslutsfattare, företagsledare,
entreprenörer och andra spännande
personer som alla är med och skapar
ett attraktivt Väsby. Denna gång har
vi nöjet att få lyssna till fyra personer
som delar med sig av sina erfarenheter
och berättelser.
PATRIK BJÖRKLUND, DELÄGARE,
SWEDISH WILD
Under hösten 2020 startade Patrik och hans
kompanjon Johan Löfström företaget Swedish
Wild med affärsidén att sälja svenska viltprodukter till privatpersoner online. Hör Patrik
berätta om deras resa med att starta upp
en e-handelsbutik med ambitionen att göra
viltkött mer tillgängligt. Sedan starten har de
gjort 10 000 leveranser till de flesta hörnen av
Sverige, hanterat en (större) kris och står nu
inför möjligheten starta ett par nya butiker i
samarbete med några av deras leverantörer.

CAROLIN KARLSSON, GRUNDARE,
VÄRMEKÄLLAN

Värmekällan är ett arbetsintegrerat socialt
företag. Det betyder att de driver näringsverksamhet med målsättning att integrera
människor i samhälle och arbetsliv i sin egen
takt. De skapar arbete åt dem som står långt
ifrån arbetsmarknaden och erbjuder platser

för arbetsrehabilitering och arbetsträning.
De bedriver café- och lunchrestaurang,
secondhandbutik, hantverk, snickeri, legoarbete, friskvård och odling- och trädgårdsskötsel. Värmekällan i Runby grundades
2012 och firar 10 år i år. Lyssna till Carolins
berättelse om vad som driver henne och vilka
planer hon har för framtiden.

7 min.

GÖRAN WESTERBERG, VD, RUSTA
1986 öppnade Rusta sitt första varuhus i
Gävle. Idag har detaljhandelskedjan 192
varuhus spridda över fyra marknader.
Huvudkontoret finns i Upplands Väsby
och det är härifrån idéer till storsäljare föds,
produkter kvalitetssäkras och marknadsförs,
logistikflöden optimeras och framtidsplaner
smids. Möt Rustas VD Göran Westerberg som
berättar om historien bakom företaget och
vad som gör att kedjan står stark nära 40 år
efter starten.

7 min.

GUNNAR HAGLUND, ÄGARE,
ARONA REDERI

7 min.

Hör Gunnar berätta om hans och hustrun
Kerstins två historiska investeringar, den anrika lustjakten Arona och ön Stora Ekholmen
utanför Vaxholm. Två unika miljöer som berör
och inspirerar och som de så passionerat
brinner för. Gunnar berättar även om hur det
är att se möjligheter där andra ser problem
och hur det är att driva projekt agilt.

Varmt välkommen!
DATUM: Onsdagen den 28 september. Kl: 11.30-13.00.
PLATS: Väsby Promotions Lounge, Kanalvägen 10 C, 3 tr, Upplands Väsby.
LUNCH: Ingår utan kostnad. Anmäl dig senast den 27 september.
Kostnadsfritt men vid no-show debiteras 300 kr. Begränsat antal platser.
För dig som medlem i Väsby Promotion.

ANMÄL DIG HÄR!

Väsby
lunchen

Läs mer på
vasbypromotion.se!

7 min.

