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Lekplatsens tema har hämtat inspiration från
när Väsby var en bruksort. Läs mer om hur
industrierna byggde Väsby på sidan 34.

Rebecca Eliasson
och Vilda Andersson
Hejdenberg leker
med vatten.
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Bättre service med
inspiration från företag
FOTO: ROSIE ALM

V

äsby har riktigt vassa före
tag och företagare. Det ska
vi alla vara glada för. Inte
bara för att många Väsby
bor är anställda i företag eller själva
är företagare. Företag ser till att det
kommer in skatteintäkter som gör att
vi kan bekosta allt som ska finansi
eras gemensamt – ni vet, skola, vård,
omsorg, vägar, belysning och mycket
annat. Utöver det bidrar den fria
företagsamheten med välbehövligt
nytänkande och utveckling. Sådant
som den offentliga servicen kan dra
lärdom ifrån.

MIN UPPGIFT SOM förtroendevald är att
hushålla med resurserna. Att se till att
Väsbybornas skattepengar används
på ett så effektivt sätt som möjligt. Ju
mindre slöseri desto bättre, ju mer
äldreomsorg för varje skattekrona
desto bättre.
För att lyckas med det nu och i
framtiden krävs att vi tänker smartare,
arbetar annorlunda och hittar nya
lösningar. Ett lysande exempel på
detta är någon av doktorn-i-telefonen
apparna. Ni kanske känner till kon
ceptet – om du är sjuk, varför gå
till vårdcentralen, sitta i ett vänt
rum och hosta i kapp med övriga
vårdsökande? Om du har en mobil
telefon kan du beskriva symptomen

Tre snabba frågor:

1

Vilken är den viktigaste näringslivsfrågan för Väsby enligt dig?
– Hur företagen kan hitta människor med rätt kompetens. För att klara
det krävs bättre matchning mellan det
lokala näringslivet och den enskilde samt
fler möjligheter till vidareutbildning och
omställning mitt i livet.

genom ett videosamtal och sedan få
medicin utskriven på momangen.
Dessa appar är exempel på hur
företag har utvecklat en teknisk lös
ning som innebär ”win-win”. Effek
tivare både för vården och för den
enskilde.
Det viktiga här är inte hur just
doktorsapparna fungerar. Det viktiga
är sättet att tänka och arbeta på. Det
vill jag att Upplands Väsby kommun
hämtar inspiration ifrån för att kunna
oskarweinmar

2

Min uppgift som förtroendevald är att
hushålla med resurser.
ge dig som Väsbybo bättre och effekti
vare kommunal service i framtiden.
Här kan vi lära mycket ifrån Väsbys
alla framgångsrika företag.

WEINMAR (M)
ordförande i kommunstyrelsen

OskarWeinmar

Vad har vi för näringslivsklimat i
kommunen?
– Ett riktigt bra. Men det är inte bra
nog. Vi vill att företag verksamma i Väsby
ska uppleva att vi är bland de allra, allra
bästa på att se till att de får den information och service som de kan förvänta sig.

3

Vilket yrke drömde du om som
barn?
– Allt och inget. Det förändrades
väldigt ofta.
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Innehåll
1 000 marschaller tänds runt om i
centrala Väsby på
Luciadagens morgon. Glad Lucia!

7
Vilket yrke drömde du om som barn?
Stina Fors, redaktör:
– Missionär för att komma ut i
världen eller kiosktant för att få
trycka på kassaknapparna.

Linn Fransson, formgivare:
– Jag drömde om att få jobba med
hundar. Helst en egen kennel!

Rosie Alm, fotograf:
– Balettdansös eller lindansare.

Karin Hallgren, ansvarig utgivare:
– Barnläkare eftersom jag redan
då kände för barnens bästa.

Kristina Schollin-Borg,
formgivare:
– Hårfrisörska. Fast egentligen ville
jag teckna och måla men det var
inget »riktigt« jobb där jag växte upp.

För att maila till redaktionen:
hejvasby@upplandsvasby.se eller
fornamn.efternamn@upplandsvasby.se
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århundraden, ja årtusenden, har vi människor
jobbat i vårt anletes svett. Men idag verkar
arbete för många faktiskt handla alltmer om
lust och att förverkliga drömmar. Inte minst för
den som vågar satsa på ett eget företagande.
Det slår mig när jag läser ”det arbetsamma
numret” av Hej Väsby som du håller i din hand,
för här kommer du att läsa om människor som
har roligt på jobbet! Möt till exempel Väsbyprofilen som lagar mat i sin egen Youtube-kanal och
företaget som brinner för hästavel.
Arbete är inte bara en viktig del i människans
liv, det är också grunden för en levande kommun.
Väsby vill vara en bra plats för både företag och
människor, och det är kanske ingen slump att
Marabou har stannat kvar här sedan 1970-talet.
Kanske ligger hemligheten i att, som arbets
ledaren på Optimus hantverkshus uttrycker
det, hitta en balans där vi hela tiden utvecklas,
oavsett om det är som kommun, företag, medarbetare eller människor. Välkommen till ett Väsby
som jobbar och utvecklas!
Karin Hallgren
ansvarig utgivare och
kommunikationsdirektör

26

Hör gärna av dig och berätta vad du tycker
om tidningen eller om du har tips på vad vi
kan berätta om i nästa nummer. Mejla oss på:
hejvasby@upplandsvasby.se

Benjamin Delfi

Kitchen King Benji

34

Industrierna som
byggde Väsby
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Håll koll på vad som händer i Väsby:
upplandsvasby.se/evenemang

2018

26 NOV – 31 DEC
Julmarknad hos
Optimus
hantverkshus.

10 DEC
Julkonsert
med Väsby
symfoniorkester.

13 DEC
Lucia

15 DEC
Julmarknad hos
Finska föreningen,
Björkvallavägen 10.

– Jo, snart är det ju nyår så jag vill

bara berätta att jag tycker att det
är råläskigt när det tjuter och
smäller. Om ni vill använda
fyrverkerier så snälla,
snälla gör det bara vid
tolvslaget. Då
blir det jobbiga lite
kortare i alla fall.

31 DEC
Nyårsafton

2019
9 FEBRUARI
Finlandssvensk afton
med musik och poesi
i Messingen.
IIris Viljanen och band
uppträder.

14 FEBRUARI
Kulturlunch med
Jonas Hassen Khemiri
i Messingen.

20 februari
Författarsamtal
med Jens Liljestrand
i Messingen.

21 februari
FOTO: PIERRE BJÖRK

Modersmålets dag
– om de samiska språken,
i biblioteket.

21 mars
Persisk poesi
i Messingen.

6 april
Vegas i Väsby!
Karl Dyall, Rennie Mirro, Joachim
Bergström i Messingen.
FOTO: MATTIAS EDWALL
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FOTO: DANIEL HOLMSTRÖM

– Det är läskigt med alla smällar!

Tommy Fagerberg
och Anders Karlsson
staplar trälådor.

Optimus
hantverkshus
– en plats för alla
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM
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Stina Bergström och Åsa Wallin tar
en krampaus på Ateljé Tygtryck.

är kanske Väsbys mest flexibla
arbetsplats. En deadline existerar bara så länge utövaren
tycker att den är rimlig. Här är produktionen till för
människan lika mycket som tvärtom.
– Hands upp!

varje deltagare. Efter det börjar vi
Ett mindre thrillerdrama utspelar
jobba.
sig varje morgon när Tommy Fager
Anders Hildeland är arbetsledare
berg gör entré på sin arbetsplats. Han
på Optimus hant verkshus och en
smyger mellan väggar och stolpar tills
känd fotbollsprofil i Väsby. För ett
han är framme vid sina huvudmiss
par år sedan sadlade han om från att
tänkta kollegor och hotar dem
utveckla individanpassade trä
med sin fiktiva fingerpistol.
ningsmetoder, till att idag
Alla får sträcka händerna
leda verksamheter där
VÄSBYFIXARNA
i luften efter bästa för
personer med f unk
Avgiftsfri tjänst för
måga och underkasta
tionsvariationer får
dig i Väsby som fyllt 75 år
sig Tommys ankomst.
utveckla sina förmå
eller har en funktionsned
Sedan kan dagen
gor. Flera av idéerna
sättning. Ring 08–590 974 99
börja.
f rå n fotbol len ha r
och lämna namn och
— Deltagarna kom
han tagit med sig hit.
telefonnummer på
mer mellan åtta och
— Precis som i fot
telefonsvaren.
kvart i nio. Innan vi går
boll behöver deltagare
in på vad som ska göras
här bli sedda och utveck
kollar vi dagsformen hos
las från sin nivå. Det får inte
8
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Patrik Prestberg,
Yngve Nilsson,
Benny Andersson och
Tommy Fagerberg.

Man får ta en del
snack här. Men
man kan alltid sätta
på sig hörselkåporna.
vara för lätt, då tappar du motivation.
Men det får heller inte bli för svårt, då
är det inte roligt. Utmaningen ligger
i att hitta en balans där du hela tiden
utvecklas.
Optimus hantverkshus är en daglig
verksamhet som består av Vilunda
Snick och Ateljé Tygtryck som till
verkar hantverk till försäljning. Till
Vilu nda Snick hör även en va k t
mästerit jänst för andra LSS*-verk
samheter, samt Väsbyfixarna som
erbjuder personer över 75 år och
funkt ionshindrade gratis hjälp i hem
met. Totalt deltar 25 personer i åldrar
n a 20—67 år i hantverkshusets verk
samheter. Alla som jobbar här har en
individuell utvecklingsplan med egna
mål för sitt deltagande.
— Idag snickrar jag ramar, berättar
Martin Johansson om sitt jobb. Jag blir
glad av mina trevliga arbetskamrater. Vi
pratar och fikar medan vi jobbar.
Tommy beskriver att det till och
med kan bli för mycket pratande.
— Man får ta en del snack här. Men
man kan alltid sätta på sig hörselk åp
orna om det blir för mycket.
Kollegan Erik Nilsson flikar i:
— För mig är det lätt – jag stänger
bara av hörapparaten.

Har du material över?
Optimus hantverkshus tar
skivor
gärna emot gamla bords
ster.
nre
i massivt trä eller gar
23
45
910
–
3
Hör av dig på: 07

Deltagare här
blir sedda och
utvecklas från sin nivå.

Helt tyst blir det när vi går över till
Ateljé Tygtryck. Här tillverkar del
tagarna till exempel kuddar, förklä
den, flaskpåsar och annat som säljs i
butiken i samma lokal.
— Jag heter Åsa Christina Thomas
son, berättar ”Stina” som sitter och
broderar en fjäril. Hon beskriver sin
arbetsvecka som utöver textilarbete
innehåller datakurs, bakning, cirkel
dans och högläsning.
— Det är kul! skrattar Stina.

Inga aktiviteter är obligatoriska för
deltagarna och alla har egna scheman
utifrån sina förutsättningar.

* VAD ÄR LSS?

Stina Thomasson
broderar.

Lagen om stöd och service till funk
tionshindrade är en rättighetslag
som ska garantera personer med
omfattande och varaktiga funktions
hinder goda levnadsvillkor och hjälp
i det dagliga livet.
Som ett exempel har personer
med kognitiv funktionsvariation,
autism eller autismliknande tillstånd
rätt till stöd och service enligt lagen.
fortsättning på nästa sida
2 | 2018
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Osse Eriksson
och Erik Nilsson
i snickeriet.

Optimus hantverkshus
Optimusvägen 12B
Öppettider:
Måndag kl. 8–14
Tisdag – fredag kl. 8– 15.30

Alla vi som
jobbar här gillar
problemlösning.
Skillnaden mot den öppna arbet
smarknaden är att på Optimus hant
verkshus är det individerna som styr
produktionen, inte tvärtom. Beroende
på dagsform kan aktiviteterna ändras.
Om en deltagare saknar kraft, ork eller
lust skjuts produktionen upp. Alla
deadlines är egentligen målsättningar
och därmed flexibla.
— Alla vi som jobbar här gillar pro
blemlösning. Vi har högt i tak och är
hela tiden öppna för nya idéer, säger
Osse Eriksson som är ansvarig för
Väsbyfixarna och en av totalt åtta an
10
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ställda på hantverkshuset.
Alexandra Landau jobbar som stöd
pedagog och håller med Osse.
— Jag har aldrig söndagsångest innan
en arbetsvecka. Jag har ett jättebra
jobb där jag både får jobba kreativt
och med människor.

Det är 30 år sedan verksamheterna

f lyttade in i Optimusfabrikens ned
lagda lokaler. Då var det en ny tanke
att integrera daglig verksamhet i en
offentlig miljö bland andra företag.
Idag är Optimus hantverkshus öppet
för a l l m ä n heten at t kom ma och
handla hos eller att bara hälsa på.
Något som arbetsledare Anders hop
pas att Väsbyborna vill göra.
— Vi vill att alla ska känna sig väl
komna hit. Här finns plats för alla.

•

Yngve Nilsson
slipar smörknivar.

Automatisk soptunna
– en vinnande idé
Varje år arrangerar Södervik
skolan en entreprenörstävling
för elever i årskurs 8. Vinnare
utses av ”drakar” från Väsbys
näringsliv. 2018 vann Sebas
tian Gran och Linus Gustafs
son med sin programmerbara
soptunna Autobin.
Vad är Autobin?

Sebastian: Det är en soptunna som är
programmerad att rulla ut på gatan
när sopbilen kommer och tämmer
soporna för att sedan rulla tillbaka till
sin plats igen.

Hur funkar den?

Linus: I soptunnan sitter det en liten
motor som driver soptunnan så den
kan rulla. Där sitter också en mini
dator som styrs från en app i din
telefon. Med den kan du programmera
olika positioner för hur tunnan ska åka
och vilka tider den ska ut och in.

MOTIVERING:
”För ett kreativt framtidstänk, god insik t i tekniska
möjligheter och en realiserbar affärsidé utser vi Autobin
till vinnare i Draknästet!”

Hur kom ni på idén?

Sebastian: Vi tänkte att vi ville rikta oss
mot en vuxen målgrupp för att nå ut
till en större marknad. Då tittade vi på
vilka behov som de skulle kunna ha.
Linus: Eftersom det är lätt att glömma
att ställa ut sina sopor kom vi på att det
vore en bra grej att göra den automa
tiserad. Då kan du styra sophämtning
även om du inte är hemma.

som skiljde oss från andra tävlande.
Att vi hade något konkret att visa upp.

Linus: Vi satsade på en prototyp för att
kunna visa hur vi tänkt. Vi tog en plast
dunk och satte hjul på den för att likna
en soptunna. Sen använde vi en motor
och en dosa med ett enklare program
meringsprogram från en legosats som
jag hade hemma.
Sebastian: Jag tror det var prototypen

Sebastian: Egentligen var det inte dra
karna som var läskigast – då hade vi
redan gjort vår presentation med pro
totypen och en powerpoint för både
sjuor och våra föräldrar. Att visa idén
för sjuorna var nog läskigast, eftersom
de inte var vår målgrupp. Men det gick
ju bra.

Hur genomförde ni idén?

Motivering av "drakarna" Camilla
König Ekegren (verksamhetschef
Väsby Promotion), Sven-Erik
Pettersson (SEP Invest AB) och
David Illic (VD Renew Service AB)

Hur var det att presentera idén?

Kommer ni att vidareutveckla Autobin?
Linus: Rent tekniskt går det. Det finns
ju redan robotgräsklippare och allt
mer robotaliseras.
Sebastian: Men samtidigt tycker vi det
verkar krångligt att söka patent för att
skydda sin idé. Vi går i nian nu och ska
välja gymnasium. Men det var intres
sant att testa hur produktutveckling
går till.

•

2 | 2018
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Kort & gott från biblioteket
FOTO: PATRIK LUSTIG

Boktips!
BIBLIOTEKARIERNA TIPSAR OM LÄSNING FÖR LEDIGA DAGAR:

Ylva Larsdotter, programansvarig
på biblioteket i Messingen

Hej bibliotekarie!
Vad kan man göra i biblioteket
förutom att läsa?
– Biblioteket är så mycket. För
utom att läsa och umgås så kan du
möta spännande och aktuella för
fattare och experter i olika ämnen.
Hur får man till ett bra program?
– Genom att omvärldsspana och
hålla koll på vilka böcker som kom
mer att ges ut. Det är också bra att
veta vad Väsbyborna är intresse
rade av. Det som funkar i till exem
pel Uppsala kanske inte alls går
hem här. Sedan brukar jag försöka
ha koll på vad som händer på andra
bibliotek och kulturinstitutioner
och besöka olika litteratur-och
kulturevenemang.
Vilken är din drömbokning?
– När det gäller svenska författare:
Sara Danius och Camilla Thulin i
ett samtal om mode och estetik.
Internationellt skulle det vara
fantastiskt om vi kunde bjuda in
Chimamanda Ngozi Adichie.
Har du tips i kommande prog
ram?
– I vår blir det kulturlunch med
författare, till exempel ett fin
landssvenskt besök och en massa
annat. Håll utkik på bibliotekets
webb och katalog. Hör gärna av dig
om du har idéer och tips!

12
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SKRIV SOM
EN NOBELPRISTAGARE
av Kristian Fredén
Lagerlöf,
Hemingway,
Camus, García
Marquez, Oe,
Szymborska,
Jelinek, Müller,
Tranströmer och
Munro. Vilka är de? Hur skriver de? Vad
bör jag läsa? Här finns svaren. Snyggt
paketerade. En bok som hos mig främst
väcker läsnyfikenhet. Andra kanske
glatt kastar sig över skrivuppgifterna.
En bok att ha som snuttefilt detta mörka
Nobelprisår.

Mikael Borrman

BUDEN PÅ
NUMMER 49 av
Thomas Pynchon
Det här är en udda
konspirations
roman, kort men
långtifrån koncis,
med egendomliga
personnamn,
obskyra referenser,
invecklad handling
och inte minst humor av varje tänkbart
slag. En oansenlig hemmafru får ett
budskap från andra sidan döden och
kommer något stort på spåren. En bok
för den som vill veta hur det skulle kunna
ligga till.
Tomas Boij

KOMETEN
KOMMER
av Tove Jansson
En komet närmar
sig Mumindalen
och Mumintrollet
och Sniff måste ge
sig ut på äventyr.
Postapokalyptiska
scener i Mumin
dalen och härliga lässtunder tillsam
mans med hela familjen erbjuder denna
lättlästa bearbetning av Tove Janssons
klassiker.

Taina Lavikainen

TJÄNARINNANS
BERÄTTELSE av
Margaret Atwood
Denna bok skrevs
redan år 1948 och
finns i nyutgåva.
För er som inte har
sett tv-serien så är
det en dystopi och
boken kan varmt
rekommenderas.
Den känns verkligen högaktuell med
teman som hotade medborgerliga rät
tigheter, kvinnans rättigheter, miljöför
störelser och dess påverkan på natur,
djur och människor.

Annika Westerholm

Håll koll på bibliotekets aktiviteter på
bibliotek.upplandsvasby.se
upplandsvasbybibliotek

HISTORISKAN – Sverige första,
och enda, kvinnohistoriska tidning
Maud Stevens Wagner är en av västvärldens första
kvinnliga tatuerare i modern tid. Jag läser om henne
och tatueringens historia i ett kvinnoperspektiv och
mycket annat i den utmärkta, läckra och b
 ildande
tidskriften Historiskan som kommer ut med fyra
nummer per år. Här v arvas kvinnohistoriska mil
stolpar och omtalade h ändelser med mindre
kända, men icke desto mindre viktiga, personer och
händelser. Historiskan lyckas fånga det gömda och
glömda – kvinnornas historia – på ett sätt som talar
till oss och lär oss i dag.
Ylva Larsdotter

ipsum

Kort & gott

Testa en ny aktivitet
Nu finns Fritidsbanken i Väsby. Här kan du
låna begagnad sport- och fritidsutrustning
gratis i 14 dagar. Du som privatperson, före
ning eller företag är välkommen att skänka
utrustning du inte behöver.
Adress: Vilundahallen, 1 trappa. Läs mer
på upplandsvasby.se/fritidsbanken
Öppettider:
Måndag: 13– 16.30,
tisdag: 15– 19.30, onsdag: 13– 16.30,
torsdag: 15– 19.30, fredag: 12– 15

Hej barn!
Vad drömmer barnen i Väsby om
att jobba med när de blir stora?
Vi frågar barn på förskolan
Skutan i Fresta vad de har för
framtidsplaner när de blir vuxna.
MIRANDA NORLING,
5 ÅR:
– Jag vill rida på en
häst och ge den mat.
Jag ska också ta på
dem banden själv.

personer
beräknas bo
i Väsby år 2024.

For 47e aret i rad

källa: upplands väsby kommuns befolkningsprognos

Vart traditionella
julbord pa

CAFE
ASTRID
gratis
MANDAG 24 DECEMBER 2018
vi har oppet 11-14
Valkommen att dela varme, gladje
och gemenskap. och lite allsang.
Vi sjunger julsanger och laser Julevangeliet

LIONS, HAMMARBY FÖRSAMLING, FRESTA FÖRSAMLING, EDS FÖRSAMLING, SPF,
PRO, PINGSTFÖRSAMLINGEN, MISSIONSFÖRSAMLINGEN, PRO-FINSKA,
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH AMICA FAZER

THEODORE
GÄRDERBLOM, 5 ÅR:
– Jag vill jobba med
Jonte, min storebror.
Vi ska jobba med el.
Jag gillar Jonte.

ISABELL MULIC, 5 ÅR:
– Jag ska bli kändis!
Jag ska sjunga och
dansa. Jag har sett en
flicka på TV som sjöng.
Det vill jag också.

BENJAMIN
SALARVAND, 5 ÅR:
– Jag vill jobba med
barn. Jag ska bo så att
jag kan gå till jobbet
själv.
Jag kommer prata i
telefon och äta kaffe.
Jag kan ha en jobbarkompis. Kanske hamra på nånting.
Jag ska ha en väska med mig också. Jag har en
väska hemma som jag kan ha. Där har jag gympa
kläder och några papper och pennor.
2 | 2018
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Välkommen
chokladfabri

14
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till
iken
”Livet är som en chokladask. Du vet aldrig vad
du får.” Det är en flitigt citerad replik ur filmen Forrest
Gump från 1994, men den stämmer dåligt överens med
Aladdin. De flesta svenskar vet exakt vad som väntar
under chokladaskens lock. I Väsby tillverkas ett av
julens heligaste inslag.
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

2 | 2018
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D

et känns som inför ett idolmöte när Hej Väsby!redaktionen äntrar chokladfabrikens sväng
dörrar. Marabou är en del av koncernen Mon
delez Intern ational, världens största chokladföretag, och i Upplands Väsby tillverkas
framför allt produkter som är välkända berömdheter för
alla svenskar. Mjölkchoklad, Schweizernöt, Noblesse,
Daim och O’boy. För att inte tala om chokladaskarna som
är huvudsyftet med vårt besök: Aladdin och Paradis.
Förr kunde allmänheten boka ett studiebesök i fabriken
men på grund av skärpta hygien- och säkerhetskrav är det
inte längre möjligt. Vi behöver ta på oss skyddskläder i form
av rockar, arbetsskor, handskar, skyddsglasögon och hårnät. För den som har skägg finns det hårnät även för det.
Peter Nylund har den engelska titeln »asset reliability
manager« som betyder att han jobbar med utveckling av
fabriken. Han är vår guide och har jobbat här i över 30 år.
— Fast jag har inte jobbat här längst. Vi har väldigt låg
personalomsättning.

När jag berättar var jag jobbar
möts jag alltid av ett ”åååh”!
När vi kommer in i själva fabriken rullar choklad förbi
i flera former på olika band. De förpackas, för att sedan
förpackas igen i kartonger som blir till pallar som fraktas vidare till höglagret. Varje produkt har sitt eget produktionsband som kallas linje. Totalt finns elva linjer i den
65 000 kvadratmeter stora fabriken. Här produceras
varje dag 180 ton choklad.
Nikola Zlokapa möter oss vid chokladaskarnas linje
där han jobbar som koordinator. Han är Väsbybo och när
han kom från forna Jugoslavien till Sverige 1989 fick han
jobb på chokladfabriken redan efter tre månader.
— När jag berättade i min svenskaklass att jag skulle
jobba på Marabou visste ingen vad det var. När jag berättar för svenskar var jag jobbar möts jag alltid av ett
”ååååå!”. Alla svenskar har en relation till vår choklad!
Sverige är ett chokladälskande land. Vi ligger på topptio över nationer som konsumerar mest choklad i världen. Allra mest choklad äter vi i juletid.
Medan Paradis har en försäljning som är jämn över
året sker Aladdins huvudsakliga försäljning under julen.
Totalt produceras fem till sex miljoner Aladdin- och
Paradisaskar varje år.
— Askarna är så populära att det inte går att fira jul
utan en. Vi räknar med en ask per hushåll vilket är hela
vår årsproduktion, berättar Nikola.
Svenskarnas relation till Aladdin är nästan lika traditionell som julfirandet självt. Inga förändringar går obemärkta förbi konsumenterna. Störst reaktion blev det
när storfavoriten trillingnöt plockades ur sortimentet
2014. Kvällstidningarna talade om ”Aladdingate” för att
fortsättning på nästa uppslag
16
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beskriva konsumenternas vrede när de hotade med bojkott.
Så blev det inte.
— Vi vet att våra praliner engagerar många och väcker
starka känslor så det är naturligtvis tråkigt om vi gör någon
besviken. Det stora engagemanget är dock ett tecken på att
Aladdinasken är väldigt älskad och ska fortsätta förändras
som den alltid gjort, säger Peter.
Aladdin lanserades 1939 som en konsekvens av att
Marab ou tillverkade f lera hundra olika sorters praliner
som såldes på lösvikt. Det var otympligt att producera för
fabrikerna och svårt för butikerna att hålla i lager. Därför
effektiviserades produktionen genom att samla de mest
populära pralinerna i en ”greatest hits” ask. Redan på 1950talet var Aladdin en svensk tradition och 1957 lanserades
Paradis med enbart praliner av mjölkchoklad. Båda askarna
är lika populära.
Vid vårt besök produceras Paradis. Pralinernas produk
tionsl inje är fabrikens längsta – en hel kilometer! 14 per
soner arbetar vid varje skift, med två skift per dag.
Halida Alic är teamchef och har jobbat på linjen i 20 år.
— Anledningen till att linjen är så lång beror på att det är
flera smaker i en och samma produkt. Det gör att produk
tionen sker i fler steg jämfört med chokladkakorna, förklarar Halida.
I en chokladask finns 13 olika praliner. Pralinernas smaker
blandas i ett varmkok efter sitt unika recept och chokladsmeten transporteras därifrån genom rör — varje pralinsort har
sitt eget rör — tills den hälls ner i en form som ser ut som den
vi hittar under locket på chokladaskarna.
Pralinerna byggs upp i tre steg – skal, innehåll och botten. Mellan varje steg ska smeten kylas ned för att stelna
innan den går vidare till nästa station.
Linjen går kors och tvärs över flera rum och våningar.
Om vi hade besökt fabriken för 30 år sedan hade det varit
mer än tre gånger så många anställda längs med chokladask
arnas produktionslinje. Idag heter linjen ”Frost bite”, upp
kallad efter den maskin som effektiviserade pralinprocessen

När Aladdin
lanserades 1939
kostade en ask 3 kronor.

Vi vet att
våra praliner
engagerar många.

18
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Halida Alic har jobbat på
pralinlinjen i 20 år…

…och Nikola Zlokapa i 30 år.

Chokladpaketering i Upplands
Väsby. Fabriksanläggningen
i Upplands Väsby invigdes i
oktober 1976.

Totalt produceras 5 – 6 miljoner
pralinaskar varje år.
genom att göra det möjligt att tillverka alla praliners innehåll
på samma gång och därmed minska behovet av arbetskraft.
Liknande effektiviseringar har genomförts i hela fabriken. I
mitten på 1980-talet hade fabriken 2 000 anställda, idag arbetar 320 personer här enligt statistik från Bisnode (se sidan
29). Ändå är Mondelez den största arbetsgivaren i Väsby, näst
efter Upplands Väsby kommun.
— När jag och Nikola kom till fabriken stod alla informa
tionsskyltar på finska. Då var majoriteten anställda finsk
talande. När vi blev allt fler från forna Jugoslavien krävde
vi att skyltarna åtminstone skulle vara på svenska, skrattar
Halida.

en
3 fakta om Aladdinask

din
1. Nästa år firar Alad
asken 80 år och sedan
t
star ten har sortimente
.
er
ng
by tts ut 50 gå
its
2. De praliner som funn
längst är gräddnougat,
likörtryffel, nöttr yf fel
och romrussin.
3. Enlig t fabrikens
konsumentundersökning
är gräddnougat
.
svenskarnas favoritpralin

Hur kommer det sig att du har jobbat kvar här så länge?

— Jag trivs jättebra och har fått möjlighet att utvecklas hela
tiden. Jag kommer definitivt bli kvar här till min p
 ension,
säger Halida.

Händer det att du blir trött på choklad?

Mondelez är Väsbys största arbetsgivare,
näst efter Upplands Väsby kommun.

— Absolut inte. Jag smakar alltid choklad med ett leende
på läpparna. Man kan tänka efter en arbetsdag att man inte
ska äta mer choklad. Men så kommer man tillbaka och känner doften och då blir man sugen igen.
Nikola håller med:
— Att jobba med chokladaskar är roligt eftersom det är en
produkt som alla gillar. Det är ett intressant arbete – men
framför allt är det gott!

•

2 | 2018
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Väsbykrysset

Vinterkryssa med Hej Väsby!
Facit hittar du på www.hejvasby.se
HAN JOBBAR MED
FINGERTOPPSKÄNSLA
I SÅN
MÖTER
FLATA
ANNAN
FLATA
YTMÅTT
BIL
OCH Å
ÄR VÄL
SILVER
SEGERTECKEN
FIOL

SJUKHUS

SOM HAR
MED
STJÄRNORNA
ATT GÖRA

HIMMELSK
URLADDNING

BERGSRYGG

MÅSTE

STADSUTREGOS FÖR
BEFARA LIKT SAM- DARE PÅ
GRIS
HÄLLE
TOPP
HÄR VILL
SMÅTT
FOLK
SHOPPA

RÖD
MYNTENHET

GÅR
ARM-IARM

KORT MED FIL VID
FRÄCKA
FLERA
LYFTS
POÄNGGIVANDE
FREDAGSOM DU VID SKÅL
SÄTE
MALENA
RIDBANA
MINDRE
ANKARE

TÄCKT
PRAKTVAGN

NIX
FRÅGESPEL
SLANG
I CELL
TROTS

BRUKAR
OTÄCK
RAPPORT

MUSIKINSLAG I
RECITATIV

PANTER
OCH
PARKS
TILLADE

BREVLÅDEFJUN

RESERVERA
SPION
TUNT
TYG
BEGÄRA

FRÄSCH
VERK I 3
DELAR

LEDTRÅD
TEFAT

LEDER
FARTYG
VALUTA
I SÅN
UNION
BUBBLOR I
BADET?
TÅRTA-PÅ-TÅRTAFRASER SOM
"OGIFT UNGKARL"
Konstruktör: www.lena-holmlund.com
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SOLOSÅNG

LILLA MILJÖMÄRKT SOCIALT
EVENMONOGAM
PILLERTUELLT
BURKEN DYKODUGLIG FÅGEL

FÅR MAN
VISST RO
I LAND

RISHÖG
UTAN
RATT

FÖRE

KAN GÅ
FÖRE
RÄTT

ÖVERDRAG AV
SOCKRIG SMET PÅ
BAKVERK
PACINO

LAST
SLAGIT
DANK

FÄSTA
EKBERG I
FONTÄN
LÄTT PÅ
FOTEN
UGN
RUSA SOM
KUSE
ENORMA

HAR
STEGRAD
DRIFT

TRÅCKLAR
KARVADE

GER
TITTHÅL
PRIS

VILJA HA
UTTRÅKAD

LEDMOTIVET
NUDDA

FRISK
LANDSKAP
METER
GE
BÖRDA

EN FD
TRUMP
DÅLIGT

LIKNAR
LAX
GUSS
MÅSTE
KLEN TA
FRONT

SOM GER
HÖGT
ANSEENDE
KORT
TRAPPA

RIVIT

MÅNGFALDIGA
GULLIG

VISST
SISTA
ÖVNING

FRÄLSE
ÖVERENS

INTE I
MEJL

ANDNÖD
MJUKVARA

BRONSFIGUR

NAKET
RAPACE
SOM EJ
VILL SES

ETT
TECKEN I
TIDEN
SKÖTSEL
OCH VÅRD

OFTA
OM DEN
GREKISKA RUND
HYDDA
ELLER
ROMERSKA FORNTIDEN
GÅS ÖVER
EFTER
VATTEN

SKÄL
BETE

KRAFT
KULTIVERA

ÄGGIG
RACE
MED 500
NÄRA
HAR FÅTT
GENER

SMUTTAS
MED GIN

HALVGRÄS

FÖRSÄLJ- MONONING
LOG
MED
RÖDA
LAPPAR

STÖD MED
BACK

RHODE
ISLAND

FÖRÄDLA

HADE
HÄNGANDE MEDLEM
TRÄDBOR I
GÅRDAR KEMI
OCH ETT
"TVTORN"

BÖJT KNÄ
MITT I
ÖREBRO

LEMURKRYSS
2018
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Amanda Axtelius rider hingsten
Crown Z. Amanda är en av sex
anställda på Lövsta Seminstation.
Under höstsäsong arbetar tolv
personer på stationen.

2 | 2018
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Till Stjärnborgs gård kommer ston från hela landet
varje år för att betäckas. Ungefär 300 ston passerar här under en
säsong. Kommundirektör Hillevi Engström gör ett studiebesök hos
Lövsta Stuteri som har Sveriges största seminstation.
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Lövsta
Seminstation
– en plats för hästprinsessor

N

är vi besöker Lövsta Semin
station är det lågsäsong. Ändå
kliver vi rakt in i händelsernas
centrum. Lily Fire S står i en
trång spilta redo att undersökas. Hon
tillhör familjen Ax:son Johnson som
äger och driver Lövsta Stuteri och som
består av f lera generationer dedike
rade ryttare.
Stoet har inseminerats med en av
stuteriets egna topphingstar, Cayenne
de Clarence.

Cayenne själv är ingen närvarande
fadersfigur vid undersökningen. Han
har tävlingssäsong och är hos sin ryttare
Jens Fredricson och tillsammans har
de några dagar tidigare vunnit hopp
tävlingen SWB Stallion Trophy. Som
avelsh ingst har Cayenne befruktat 30
ston bara i år – Lily är en i mängden.
— Är hon inte dräktig får ni vara

Veterinär Judith Grossman visar
ett tickande hjärta på bild
skärmen för Hillevi Engström,
Henriette Solander, Ulrika
Almquist och Malin Cohlin.

fortsättning på nästa uppslag
2 | 2018
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Varje år producerar Lövsta
en hingstkatalog.

beredda på dålig stämning, säger sta
tionschef Malin Cohlin.
Nu undersöker veterinären Judith
Grossman Lily med ultraljud.
Det blir inte dålig stämning. Lily är
dräktig och på ultraljudskärmen kan
vi se ett tickande hjärta.

Ett sto är brunstigt sommartid.

Hillevi i stationens
laboratorium.

En brunstcykel varar i genomsnitt 20
dagar där ägglossning sker i slutet av
perioden. Med regelbundna ultraljuds
undersökningar kan en veterinär fast
ställa när det är dags för inseminering.
— K a n ma n avgöra på hästens
beteende om hästen är i brunst? und
rar Hillevi.
— Man kan använda sig av en så
kallad ”teaserhingst”. Då får stoet
träffa en hingst och då kan vi avgöra
på hennes intresse om hon är redo
eller inte, svarar Malin.
Ett ägg ska vara minst tre och en halv
centimeter stort för att vara moget för
inseminering. När det sker insemineras
stoet varannan dag fram till äggloss
ning. En spermie kan överleva i ägg
ledaren mellan två till fem dagar men
ägget är bara befruktningsbart under
tolv timmar, så tajming är A och O.
— Under sommarsäsongen har vi
uppemot 70 ultraljudsundersökningar
per undersökningsdag, berättar Malin.
Då står stona på kö utanför stallet.

Allt från amatörer till proffs

kommer till Stjärnborgs gård för att
betäcka sina ston och det blir inte
mycket semester för Malin och hennes
kollegor under högsäsong. Då gäller
fullt fokus för att stona ska få bästa
möjliga förutsättningar för dräktig
het och att uppf ylla v isionen om
att beh andl a dem som ”prinsessor”.
Hillevi kommenterar hur rent det är i
stallet och Malin berättar att det skuras
tre gånger per dag.
Stationen är miljöcertifierad. Många
väljer att lämna sina ston här under
hela sommarsäsongen. Som mest bor
det uppemot 120 ston här samtidigt.

Fryst semin förvaras
i en kvävetank.

24

Innan hästägaren kommer hit
med sitt sto har hen valt en hingst för
avel. På Lövsta Stuteri finns tolv egna

hingstar att välja bland, varav flera är
internationella tävlingshästar. Häst
ägaren kan också välja en annan hingst
– då skickas semin* till Lövsta Semin
station. Man kan välja mellan fryst
eller färsk semin där det senare ger
bättre odds för dräktighet. Stationen
erbjuder också embryotransfer, där ett
surrogatsto bär fölet medan stoet som
har lämnat ägg och gener kan tänka på
annat – som till exempel att fortsätta
tävla.
På utebanan tränas en av avels
hingstarna, Crown Z, som är ett bytes
lån från ett belgiskt stuteri.

En dos från de
finaste hingstarna
kan kosta upp till
50 000 kr.
— Vad ska man titta på hos en hingst
när man ska välja avel? frågar Hillevi.
— Om det är en hopphäst man
vill avla fram så är det viktigaste att
hingste n presterar bra i hoppning.
Vill man däremot få en dressyrhäst så
tittar man efter om hingsten har fin
skritt, trav och galopp och att den är
uttrycksf ull, förklarar Malin.
Vi går in i hingststallet. Intill spiltorna
där hingstarna står finns tapphallen
och ett laboratorium för hantering av
semin.
För att arbeta med att samla sperma
från hingstar och seminera ston ska
man vara utbildad seminassistent.
Under själva insamlingen använder
både personal och hingst skydds
kläder. Hingstar i naturen både bits
och sparkas i ren upphetsning vilket
gör att arbetet kan vara riskfyllt.

När semin är insamlad undersöks

den noggrant i laboratoriet innan den
tas vidare — antingen för insemination
av stoet direkt eller för att frysas ned
och skickas.
En dos från de finaste hingstarna
kan kosta upp till 50 000 kr. Malin tinar
upp semin för att Hillevi ska få se hur
det ser ut i mikroskåp.
— Vi undersöker varje dos så att
*semin – hingstens sperma

2 | 2018

Malin visar Hillevi ett av Lövsta
Stuteris egna ston.

… Sverige är det näst

hästtätaste landet i
Europa. Här finns ca
360 000 hästar. Island är
hästtätast.
skar
… en halv miljon sven
rider regelbundet.
st
… ridspor t är den nä
ten
rot
sid
största ungdom
efter fotboll.
… ridspor t sysselsätter 30 000 personer
på heltid i Sverige. Den
beräknas omsätta ca 46
miljarder kronor per år.

ntassets/
Källa: www.vinnova.se/conte dcf67/
b53
7c5
f98
cab
473
776
2c2
ae8d07
hallbar-hastnaring.pdf

Stationschef Malin Cohlin bor
och arbetar på Stjärnborgs gård.
sperman ser frisk ut och rör sig på ett
bra sätt. Kvalitén måste vara perfekt.
Trots kompetens och noggrannhet
finns ingen garanti för att ett sto blir
dräktigt. Men på Lövsta Seminstation
är chanserna goda. I år har man lyckats
med 93 procents dräktighet.
— Man gör en rankning av hingstar

som har betäckt f lest ston i Sverige
varje år. På topp tio ligger sex av våra
hingstar vilket är väldigt roligt.
Semin från Lövsta Seminstation
beställs inte bara av svenska hästägare
utan exporteras även till Europa och
USA. Då är läget i Väsby en stor fördel.
Att arbeta här passar inte alla. Sta
tionsc hef Malin Cohlin bor på gården
där skilln aden mellan privatliv och
arbete är liten. Hon har varit med
sedan starten 2010 och har på sju år
byggt upp en verksamhet till att bli
världsledande. Så här i slutet av vårt
studiebesök går det inte att ta miste på
att Malin brinner för sitt uppdrag.
— Jag har helt klart Sveriges bästa
hästjobb!

•

Efter att reportaget gjordes har Hillevi
Engström slutat sitt arbete som kommun
direktör i Upplands Väsby kommun.

2 | 2018
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Efter att ha tvingats lägga ned en karriär som gamer
och i brist på studiemotivation bestämde sig Benjamin Delfi för att
starta en Youtube-kanal. Ett år senare följer cirka 9 000 prenumeranter
kanalen Kitchen King Benji där Benjamin lagar vegansk mat.

”Tomat är värsta
umamibomben”
N
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

är Benjamin Delfi blir ihop med sin tjej 2016 är hon
mat från donken utan att veta vad de egentligen äter och
vegan. Det blir en frontalkrock med hans verkligvar maten kommer ifrån.
het. Familjen Delfi driver en kolgrill i B
 arkarby
och Benjamin har ägnat åtskilliga kvällar, helger
BENJAMIN VILLE VISA att mat är kul och lära ut hur man
och skollov åt att tillaga shish kebab, kyckling och lammkan laga mat som får unga att orka mer och må bättre.
kött. För kärlekens skull testar han veganlivet under en
– Många barn säger att de inte gillar tomat. Tomat?
månad. Idag har han ätit växtbaserad kost i två år.
Den smakar på olika sätt beroende på hur du tillagar den.
– Till en början såg jag mest hälsofördelarna – jag gick
Stekt, grillad eller ugnsbakad tomat smakar helt olika.
ned tolv kilo! Så småningom började jag fundera över
Tomat kan vara värsta umamibomben!
köttindustrin och köttets klimatpåverkan. Snart
Benjamins bästa vän från grundskolan berätvägde fördelarna med att undvika kött tyngre än
tade att han var nyfiken på att lära sig att filma.
nackdelarna, säger Benjamin.
Benjamin ville inspirera massorna. TillsamIntresset för matlagning växte.
mans kom de på idén att starta en Youtube– Att få kött att smaka gott är inte svårt. Men
kanal.
för att få en smakrik växtbaserad kost måste
– Här kunde jag få en plattform att skapa en
Kitchen King Benji
du jobba mer med ingredienser och kryddning.
skönare vibe runt veganmat utan pekpinnar.
Belöningen är så mycket större när du lyckas med
veganskt än när du lagar kött, förklarar Benjamin.
SÅ FÖDDES Kitchen King Benji i november 2017.
Målet var 10 000 följare på ett år. Ett ambitiöst mål
UNGEFÄR SAMTIDIGT som Benjamin blir vegan får han
med tanke på att det laddas upp cirka 300 timmar video
en vad-ska-jag-göra-av-mitt-liv-kris. Ett par år efter att
material varje minut på Youtube.
Benjamin tog studenten ville hans föräldrar att han skulle
Nu firar kanalen ett år och Benjamin har lagat vegansk
studera vidare, men Benjamin var inte motiverad.
ostsås, pad thai, bakat veganska kanelbullar och testat
– Det var helt enkelt inte min grej. Jag var en gamer och
veganglass. Det mest visade klippet med över 300 000
ville satsa på en professionell karriär inom e-sport.
v isningar är när Kitchen King Benji lagar en vegansk Big
Det ville inte hans föräldrar. Besvikelsen gjorde Benja
Mac.
min vilsen. I väntan på att komma på vad han ville göra
– Det är så många som sett det där klippet och jag blir
vikarierade han som lärare, bland annat på Odenskolan
igenkänd numera när jag är ute. Det har gått väldigt bra.
och Söderviksskolan.
Prenumeranterna är ungdomar i åldern 18–25 år.
– Då märkte jag att jag gillar att stå framför folk och
– Personligen vill jag lyckas få en inkomst på kanalen.
prata.
Vi har precis börjat kunna annonsera och så här långt kan
Men Benjamin oroade sig för elevernas förhållande till
jag inte vara mer än nöjd. Ur ett större perspektiv vill jag
mat.
fortsätta lära unga om mat. Drömmen är att lyckas vara
– Många kids verkar planera att överleva på att käka
ett föredöme för andra och tillföra något i deras vardag.

•
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Djamila Sundelin hade jobbat i 20 år på finansbolag när hon blev sjuk av stress.
På sex månader utbildade hon sig till fotvårdare och öppnade en egen verksamhet.
I november firade hennes företag ett år.

Från finans till fotbransch
Hur kom det sig att du sadlade om till
fotvårdare?
– Jag studerade på Handelshögskolan

i Göteborg och fick jobb på ett finansbolag. Men när jag var 44 år blev jag
utbränd. Jag försökte jobba deltid men
blev sjuk av mitt jobb och behövde göra
en drastisk förändring av mitt yrkesliv.

Under en simtur på semestern kom jag
plötsligt på vad jag ville göra. Fotvård!
Då gick jag direkt upp från badet till
hotellet som jag bodde på och anmälde
mig till en utbildning.

Hur kom du igång med företaget?

– Utbildningen gav ett otroligt driv.
Jag googlade utbudet av fotvård i

Väsby och såg att det fanns en handfull och tänkte att det borde finnas
en marknad även för mitt företag. Jag
tog kontakt med Nyföretagarcentrum
där jag fick rådgivning och deltog i
flera av deras föreläsningar. Vid ett
besök hos min frisör berättade hon
att de hade ett ledigt rum att hyra i
sin lokal. När jag slutade min utbildning på en fredag kunde jag öppna
min mottagning redan måndagen
efter.

Vad var den största utmaningen?

– Det var att hitta kunder. Jag gick ut
och lämnade vykort med erbjudanden
i trappuppgångar. Sedan annonserade
jag på Facebook och nästlade mig in
i olika grupper på sociala medier där
jag kunde berätta om företaget. Till
en början jobbade jag för småpengar.
Idag har jag en stadig kundgrupp med
ett 30-tal stammisar. Men det k
 ommer
nog ta ytterligare ett tag innan jag
vågar plocka ut en ”riktig” lön.

Vad är det bästa med ditt nya jobb?
Starta eget? Du kan
få gratis rådgivning på
Nyföretagarcentrum:
nyforetagarcentrum.se/
upplandsvasby

– Det är att hjälpa människor att må
bra. Många kan komma hit och vara
riktigt deppiga över sina fötter. Men sen
när de går ut så är de glada. Det är fint.

Var ser du dig själv om fem år?

– Jag vill fortsätta att göra ett bra
jobb så att mina kunder vill komma
tillbaka.

Vad skulle du ge för tips till den som
funderar på att starta eget?

– Det första du ska göra är att kolla
upp om det finns en marknad. Sedan
fundera kring vad du kan erbjuda som
särskiljer dig från andraa
 ktörer som
gör att kunder vill komma till just
dig. I mitt fall handlar det, till exem
pel, om att jag erbjuder behandlings
tider från 06.45 till 20.00.

•
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av alla företag i Väsby har färre än
10 personer anställda.
källa: upplandsvasby.se

I år gick priset till Rebecca Rubin,
Angelica Åkerman och Moa L indunger
(saknas på bilden) på White Arkitekter.

Hållbarhetspris till
flickrumsprojekt!
Varje år delar Upplands Väsby kommun ut Hållbarhetspriset till någon
eller några som arbetar med ett hållbart projekt.
I år vann White Arkitekter med deras projekt ”Flickrum i det offentliga”.
De arbetar med konkreta förslag för hur tonåriga flickor ska kunna
känna sig trygga och inkluderade i offentliga miljöer.

Väsbys 5 största företag

1.
2.
3.
4.
5.

Mondelez

320 anställda

Öhlins racing Ab

216 anställda

TNT Sverige AB

145 anställda

Azets INsights AB

139 anställda

Skanska Maskin AB

139 anställda

”Spelundret från Upplands Väsby”, som
31-åringen från Fresta kallas i media, vann titeln
Årets företagare när Företagarna i Upplands
Väsby utsåg ett lokalt företag som har utmärkt
sig under året.
Inte bara i Väsby talas det om Robert Topola
– hela världen har ögonen på RopTop Games
som på kort tid har utvecklat ett helt spelimpe
rium. Visste du att Topalas Youtube-kanal är
en av Sveriges största med nära 4 MILJONER
prenumeranter?
Grattis!

Mätt i antal anställda. Källa: Bisnode 2015.
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Företa
TA CHANSEN!

Vill du vinna
Anders fina
Väsby-mössa?
Se nästa uppslag.

... Väsby ligger bland de topp
20 bästa kommunerna på företagsklimat enligt Svenskt
Näringslivs mätning.

30

2 | 2018

gsamma Väsby
Väsby har som vision att vara en av Sveriges bästa platser
att etablera företag på. Med målet att skapa över 1 400 nya
arbetsplatser till år 2020 behöver kommun och näringsliv
samarbeta. Hur går det? Anders Wink är Upplands Väsby
kommuns näringslivschef.
TEXT: STINA FORS, stina.fors@upplandsvasby.se FOTO: ROSIE ALM

Varför är det viktigt för kommunen att fler företag etablerar sig i Väsby?
– Fler företag är inte viktigt i sig men det är viktigt
att näringslivet går bra och växer. En ökad tillväxt
hos företagen bidrar nämligen till en massa bra
saker för kommunen. Till exempel kan fler få
arbete vilket leder till högre skatteintäkter och
kommunen kan då erbjuda sina invånare ökad välfärd, bland annat skolor och omsorg. Det innebär
också att fler vistas i kommunen på dagarna vilket
ger underlag för service, restauranger och butiker
samt en ökad samhällstrygghet. Allt detta leder i
sin tur till att Väsby blir en mer attraktiv plats att
bo och driva företag på och att fler flyttar hit.

På vilka sätt samarbetar kommunen och näringslivet?

– Kommunen samverkar bland annat med Väsby
Promotion, en lokal förening för Väsbys företag.
Tillsammans arbetar vi för ett bättre näringslivsklimat i kommunen och bedriver en del gemensamma projekt. Nu senast till exempel Arbetsmarknadsdagen för alla elever i årskurs nio inför
deras gymnasieval. Kommunen samverkar även
med Företagarna och med Nyföretagarcentrum.
Vi har förstås även en ständig dialog direkt med
olika företag.

Hur skulle du beskriva Väsbys näringsliv?
– Det är väldigt blandat med många olika
branscher med tyngdpunkten på mindre och
medelstora företag. Näringslivet är delvis färgat
av att Väsby är en gammal bruksort med en stor
andel industriföretag kvar. Att Väsby ligger i ett
av Sveriges starkaste tillväxtområden, mellan
Stockholm och Uppsala och nära till Arlanda,
bidrar till att vi har en stor andel byggföretag,
att en del företag är internationella och att flera
sysslar med logistik. Många företag känns lokalt
engagerade och bryr sig om Upplands Väsby
som ort vilket vi i kommunen uppskattar enormt
mycket eftersom det underlättar för samverkan.

Berätta om ett särskilt lyckat samarbete!

– Till exempel projektet ”Våga växa” som är
ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Upplands Väsby kommun, Väsby Promotion
och Företagarna. Det startade våren 2018 efter
diskussioner mellan kommun och näringsliv om
hur vi kan hitta en god samverkan kring kompetensförsörjning för företagen och inkludering av
nyanlända. Ett tiotal personer har varit ute på
praktik i olika omfattning och så här långt har
det lett till flera anställningar.
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Du kan få stöd och råd av relationsvåldsteamet.
relationsvald@upplandsvasby.se
Telefon 08-590 97 7 74.
Följ kalendern på
Upplands Väsby
kommun

Följ Väsbys hållbara julkalender
tillsvidareanställda arbetar i
Upplands Väsby kommun, som är
Väsbys största arbetsgivare.
källa: upplandsvasby.se

Varje dag fram till julafton delar vi med oss av tips och inspiration på
kommunens Facebook-sida för en mer hållbar jul. Tillsammans kan vi
som bor och jobbar här hjälpas åt att öka vår gemenskap och skapa ett
hållbart Väsby för nuvarande och kommande Väsbybor.
Dela med dig av dina bästa tips för en mer hållbar jul för chansen att
vinna en Väsby-mössa! upplandsvasby.se/hållbarjul

Ulla har jobbat längst!
Med sina 44 år har Ulla Lundholm Viklund varit anställd
längst i Upplands Väsby kommun. Hon är förskollärarare på förskolan Spargrisen i Brunnby Vik.
Är du fortfarande motiverad att gå till jobbet?
– Ärligt talat: det är inget
problem. Jag tycker om
mitt jobb och har haft olika
arbetsuppgifter under mitt
yrkesliv och fått vidareutbildningar som är utvecklande.
Jag har bra kollegor och bra
chefer. Som mest har jag varit
sjukskriven tre månader efter
en operation – annars är jag
aldrig sjuk. Jag tar semester
förstås, men jag älskar mitt
jobb!
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Har du några tips?
– Ja, det är väl att tänka att
ingenting egentligen är svårt.
Bättre att vara glad och
positiv till det mesta och ha
roligt med barnen och sina
kollegor.
Du fyller 65 år i december,
ska du gå i pension?
– Helst inte. Jag har skrivit
under ett nytt avtal att fortsätta två och ett halvt år till
men hoppas kunna fortsätta
ännu längre. De får nog

sparka
ut mig
härifrån,
haha!
Hur har
utvecklingen
av ditt yrke sett
ut under dina 44 år?
– Idag är det tuffare med
större barngrupper, men
man lär sig olika strategier. Till exempel att vi är
ute mycket i naturen. Vi är
faktiskt på väg ut i skogen

nu med 19 barn, där
de yngsta är ett år. Vi har
matsäck med oss och ska
äta lunch ute och jobba i
intressegrupper med lek,
matematik och studera
växter och kryp.

Ett lysande Väsby.
Med 8 200 lampor.

I Väsby kan alla barn från fem år få gå på hockey
fritids efter skolan – gratis! Dessutom ingår
mellanmål. Inga förkunskaper krävs, däremot
behöver du egna skridskor och hjälm. Övrig
utrustning kan du få låna på plats. Kontakt:
ungdomsansvarig@vasbyhockey.se

Grattis Väsby
Promotion 20 år!
Väsbys största
näringslivsorganisation
med närmare
400 medlems
företag fyller
jämnt!
Väsby Promotion verkar
för att skapa ett
företagsklimat i toppklass, främja tillväxt och stimulera
bra förutsättningar för idéer och
kunskapsutbyten i Väsby.

upplandsvasby.se/hejavasby #hejaväsby
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Industrierna som
1903 Wäsby verkstäder

1866 Järnvägen mellan

Stockholm och Uppsala
öppnar med sju stationer,
varav en är ”Wäsby”.

öppnar. Anton Tamm, VD
för AB Optimus som då låg
på Kungsholmen, uppför en
enkel maskinhall för
dragning av metallrör i närheten av stationen. Wäsby
Verkstäder fungerade som
underleverantör till Optimus
där mässingsrören användes
för tillverkning av fotogenkök och brännare.

1907 Dubbelspår

anläggs och Väsby får ett
nytt stationshus, nuvarande Stationshuset.
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1908 AB Optimus flyttar sin industri

och verkstadslokaler till Väsby. Här tillverkas
fotogenkök som blir en stor exportprodukt. Produkterna används av såväl upptäcktsresande till
Nordpolen som beduiner i Sahara.

1920 Väsby Bleckemballagefabrik

tillverkar under 1900-talets första hälft
diverse emballage som färg- och plåtburkar i
bleckplåt. Fabriken låg vid Väsbyvägen.

byggde Väsby
1929 Namnet Väsby ändras till
Upplands Väsby på grund av

att Wäsby förväxlades med andra
Väsbyorter i landet.

1930 Optimus

börjar även tillverka
stormlyktor och lås.
Optimuslåsen blir
snart lika välkända
som fotogenköken.

1942 Wäsby Verkstäder
köps upp av Svenska Metallverken. Väsbyverken
blev namnet för fabriken.
Huvudtillverkningen var
detaljer för armatur och
elektriska apparater.

1933 Wäsby verkstäder

skaffar en bakelitpress och
en pressgjutningsmaskin.
Det gör att man nu kan
tillverka nya produkter som
handdukstorkar, kranrattar
och bakelittelefoner.

1955 Optimusfabriken

utökas med 4 000 kvadrameter.
Gasolkök börjar tillverkas. Här
jobbar omkring 350 personer.

1950-tal

Verkstadsindustrins
storhetstid och Väsby

blomstrar! Plastproduktionen blir dubbelt
så stor som metallproduktionen och nu
tillverkas till exempel
plasthinkar, plastfilm
och polyetenrör. Bilindustrin utvecklas och
Väsbyverken tillverkar
till exempel bilbälten och
signalringen till Volvos
bilmodell Amazon. Som
mest har fabriken 800
anställda.

Efter sin stora kulmen under 50-talet minskar

Arbetare utanför
Wäsby Verkstäder.

maskintillverkningsindustrin successivt. I mitten
av 60-talet flyttar Väsby Bleckemballagefabrik sin
verksamhet, 1983 läggs Optimusfabriken ned. Efter
flera ägarbyten flyttas 1991 det sista som kvarstår av
Wäsby Verkstäder.
2 | 2018
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Ur arkivet

1987

När Nancy Reagan
besökte Väsby
Under en halvtimme den 8:e juni 1987 fick Väsby lång
väga finfrämmande. USA:s first lady Nancy Reagan
gjorde ett kort men intensivt studiebesök för att lära sig
om k
 ommunens arbete med att ”försöka hindra ung
domar från att börja knarka”, enligt kommuntidningen
Vår kommun. Presidentfrun träffade representanter
från olika verksamheter och gästade en gala i Vilunda
skolan där artister som Lasse Berghagen, Lill Lindfors
och Robert Wells uppträdde. Hon hann med att hålla ett
kort tal där hon uppmanade ungdomarna i salen att säga
nej till narkotika. Innan hon åkte överlämnades en plakett
som än idag hänger i ett av kommunhusets konferensrum.
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…Upplands Väsb

Vanjas arbete
bär frukt år efter år

A

DET SYSTEMATISKA ARBETET för ett
starkt näringslivsklimat utvecklades
under ledning av dåvarande ordfö
randen i kommunstyrelsen, Vanja
Edwinson (S). Det hon banade väg
för i sitt ledarskap bär frukt år efter
år. Idag är det självklart att politiker i
Väsby samarbetar över blocken för ett
starkt näringslivsk limat.
När Vanja Edwinson, en av V
 äsbys
största politiska profiler genom
tiderna, i år lämnar kommunfull
mäktige efter hela 48 år kan hon
summera ett imponerande politiskt
arbete. Vissa förknippar henne med
hårda nypor under den ekonomiska
krisen på 90-talet, eller Väsbys värd
skap för landets första bomässa,
BO-85. Andra lyfter fram hennes

Tre snabba frågor:

1

Vilken är den viktigaste näringslivsfrågan i Väsby enligt dig?
– Mängder av företag i Väsby söker
nya medarbetare. Jag vill hitta vägar som
hjälper Väsbys företagare att hitta de
medarbetare de söker i Väsby.

FOTO: ROSIE ALM

lla kommuner vill ha ett
blomstrande näringsliv.
En mylla för innovation,
nyföretagande och fram
gångsrika företag. Alla strävar efter
ett öppet, generöst och tillitsfullt sam
talsklimat mellan politiker, företagare
och tjänstepersoner. Ändå är det bara
ett fåtal kommuner som lyckas.
Upplands Väsby är en av f åtalet
kommuner som i 20 års tid har för
mått ligga i toppskiktet i näringslivs
rankning. Förklaringen stavas tillit,
samarbete och systematiskt arbete.

djupa engagemang för att utveckla
medborgarnas inflytande i politiken
och hur hon inkluderade Väsbys före
tagare i samhällsbygget.

Hon inkluderade
Väsbys företagare
i samhällsbygget.

UNDER EDWINSONS ledning etablerades
Väsby Promotion, en förening som
erbjuder en neutral yta för samtal, kun
skaps- och nätverksbyggande mellan
näringsliv, politiker och tjänstemän.
När Väsby Promotion i år firar 20 år
synliggör vi vikten av att ha en bra

grund för samtal, kunskapsutbyte och
tillit. Vi påminns också om att modiga
och framsynta politiker gör skillnad.

mathiasbohman

2

•

MATHIAS BOHMAN (S)

oppositionsråd

Mathias_Bohman

Vad har vi för näringslivsklimat
här?
– Tack vare ett bra samarbete mellan företag, tjänstemän och politiker har
vi ett bra näringslivsklimat i Väsby. Det
kommer bli ännu bättre om vi lär oss att
lyssna på varandra bättre än idag.

3

Vad drömde du om för yrke som
barn?
– Jag ville bli journalist, en dröm
som jag har förverkligat.
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Väsby växer!
ILLUSTRATIONER: FUNKIA

BOSTÄDER

BLÅ PARKEN

– EN NY PARK I CENTRALA VÄSBY
Planerad att stå färdig hösten 2019.
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14 byggaktörer ska med 16 olika
bostadsprojekt bygga 1600 nya
bostäder med stor variation.Vi
bygger både bostadsrätter och
hyresrätter där de fyra första
bostadsprojekten redan är under produktion.

DRAGONVÄGEN
– EN FINARE VÄG

En stadsgata med gång- och
cykelbana, kantstensparkering, träd och ny bebyggelse
planeras.

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras runt
om i kommunen. Ett av de större projekten är stadsdelen Fyrklövern
i centrum. Här sammanfattar vi vad som är på gång i projektet just nu.

Gång- och cykelbanan, som
går från Väsby Centrums södra
entré mot Smedby, kommer att
rustas upp.

MÄLARVÄGEN
– SKA BLI EN STADSGATA

Vi förbättrar infrastrukturen
med plats för fler körfält, nya
träd och plats för människor.

RIVNING AV
DRABANTENHUSET
Här kommer det istället bli bo
städer och ett vård- och omsorgsboende med vårdlägenheter.

ARKITEKT OCH ILLUSTRATION RIPELLINO ARKITEKTER

ARKADSTRÅKET

EKOSYSTEMTJÄNSTER
– GRATISTJÄNSTER FRÅN NATUREN
Ekosystemtjänster får en naturlig plats
i området. Det arbetet görs både av
kommunen och av de byggaktörer som
bygger bostäder.

Vill du läsa mer om byggprojekt i Upplands Väsby:
upplandsvasby.se/byggprojekt
upplandsvasby.se/fyrklovern
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grillplats
utegym

TIPS! På vasbykartan.upplandsvasby.se kan du
bland annat hitta vilka utegym, skid- och motionsspår
och grillplatser som finns, se gamla f lygfoton, kartor
från 1700-talet och mycket annat.

BRUNNBYVIKSPÅRET
Längd: 1,75 km

SMEDSGÄRDSSPÅRET
Längd: 1,45 km

RUNSA

elljusspår

SANDASPÅRET
Längd:
7,07 km

LÖWENSTRÖMSKA

HAGÄNGEN
LÖVSTA
SÄTTRA

NIBBLE

STORA VÄSBY

VILUNDA
RUNBY

BRUNNBY
CARLSLUND

EKEBY
VÄSBY
CENTRUM

ODENSLUNDA

FRESTABY

HARVA
ED
PRÄSTGÅRDSMARKEN

SANDA

SMEDBY

BOLL
STA
NÄS

VÄLLSTA

ANTUNA
SKÖLDNORA

KAIROSPÅRET
Längd: 7,3 km

HEJ VÄSBY ÄR TRYCKT PÅ
SVANEN-MÄRKT PAPPER PÅ
SVANEN-MÄRKT TRYCKERI

RUNBYSPÅRET
Längd: 2,93 km

3041 0771
TRYCKERI

CMYK - Transparent

GRIMSTASPÅRET
Längd: 0,84 km
SMEDBYSPÅRET
Yttre spåret, längd: 1,7 km
Västra spåret, längd: 1,1 km
Östra spåret, längd: 1,0 km

FRISBEEGOLFBANA

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby
Facebook: Upplands Väsby kommun
Instagram: upplandsvasbykommun

STORA ALBY

