
      

   

  
VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  SSvveennsskktt  NNäärriinnggsslliivvss  &&  

ÖÖsstteerrååkkeerrss  kkoommmmuunnss  ssttoorraa  
 

NNäärriinnggsslliivvssddaagg  

  
TTeemmaa  äärr  

UUttvveecckklliinngg  oocchh  ffrraammttiiddssttrroo  
  

  TTiidd::    OOnnssddaaggeenn  ddeenn  1100  nnoovveemmbbeerr  22001100  kkll  0099..0000    
PPllaattss::  AAllcceeaahhuusseett,,  HHaacckkssttaavvääggeenn  2222,,  FFuullllmmääkkttiiggeessaalleenn  

 
Eftermiddag workshops i konferensavdelningen. 

Konferensen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri. 
 

      Vi inbjuder till en inspirationsfylld dag, med korta intressanta  
      föredrag, mingel och nya företagskontakter. 

 
Anmäl dig på bifogad blankett senast den 5 november och mejla till  

 
naringsliv@osteraker.se   

Eller skickas via post till: Österåkers kommun, Näringslivsenheten,  
Lotta Holmgren, 184 86 Åkersberga. 

Det går även att faxa till 08 540 810 20. 
 

TTaa  mmeedd  ddiigg  mmåånnggaa  vviissiittkkoorrtt 
 

          Sponsorer är: Svenskt Näringsliv, huvudsponsor som bjuder på lunch  
          samt Åkersberga Bygg & Trä som bjuder på kaffe & kaka. 

--------------------- 
OBS! Antalet platser är begränsat till 90. Det är först till kvarn som gäller. 

Vi hoppas på er förståelse för att en avgift på 300 kr debiteras de som anmält sig men som inte kommer 
utan att meddela detta. 



      

   
PPrrooggrraamm  fföörr  nnäärriinnggsslliivvssddaaggeenn  oonnssddaaggeenn  ddeenn  1100  nnoovveemmbbeerr  22001100  
        
TTiidd  PPrrooggrraamm  FFöörreelläässaarree      
08.30 Registrering, kaffe  
09.00 Konferensen startar. Kort presentation av dagens 

program    
Lotta Holmgren,  
näringslivsenheten 
Ansvarig för konferensen 
 

09.05                      
 

Välkommen till näringslivsdagen  Ingela Gardners Sundström 
Kommunstyrelsens  ordförande 

09.10 
 
 
 

Österåkers Vision för år 2020.  
Vad betyder visionen för företagens lönsamhet? 
 

Hur utvecklar vi tillsammans näringslivet i 
kommunen? 

Michaela Fletcher Sjöman 
Tillträdande KS-ordförande  
 
Göran Oscarsson, näringslivschef 
 

 
09.25 

 
Vad gör kommunen för att förenkla för företag vid 
bygglov och tillståndsgivning? 

 
Kristina Gewers, ny samhälls-
byggnadschef 
Jan-Olov Sundström, Byggnads-
nadsnämndens ordförande 
 

09.45 
 
 
10.00 

Svenskt Näringslivs betydelse för förbättring av den 
kommunala  näringslivsservicen 
 
Vad betyder det för mitt företag att var medlem i 
Svenskt Näringsliv?  
  

Stefan Holm, Regionchef Svenskt 
Näringsliv 
 
 

Conny Söderström, VD 
Prevendo AB 

10.10 
 

Så klarade vi lågkonjunkturen 
Hur omvärldsanalys leder till att vara förberedd på 
förändringar när det gäller både kortsiktiga 
konjunktursvängningar och långsiktiga 
strategiförändringar. 
 

Helen Olsson, Olssons  Möbler 
Omvärldsanalytiker och 
möbelhandlare 

10.20 Att nå uppställda mål och känna livsglädje  Ann Gottfridsson, Coach som  
bl a har genomfört ”klassikern” 
 

10.30 Mingel & Nätverkande - tid att prata med andra 
företagare och knyta kontakter,  Kaffe, kaka och frukt  
 

Åkersberga Bygg & Trä 
bjuder  
 

11.10 Frihet, förändring, företagande Dagens huvudtalare, Johnny 
Munkhammar, känd TVdebattör, 
författare och riksdagsman 
 

11.40 Hur kan företag göra affärer med den offentliga 
sektorn? Hur kommer man in på upphandlingarna? 

Martin Hammarström,  
Offerator AB 
 

   

12.00 Utdelning av Miljödiplom till företag som under 
året miljödiplomerat sig 
 

KS ordförande Ingela Gardner 
Sundström och näringslivschef 
Göran Oscarsson 

  
                   1122..1155 LLuunncchh  ii  HHaacckkssttaa  bbiissttrroo..  SSvveennsskktt  NNäärriinnggsslliivv  bbjjuuddeerr  



      

   
  
                      
                

  
  
  
  

EEfftteerrmmiiddddaaggeenn  --    33  ppaarraalllleellllaa  wwoorrkksshhooppss  mmeedd  fföörrddjjuuppnniinngg  aavv  
fföörrmmiiddddaaggeennss  iinnssllaagg..  

  
TTiidd::  1133..1155  ––  1155..3300  

PPllaattss::  kkoonnffeerreennssaavvddeellnniinnggeenn,,  AAllcceeaahhuusseett  eennttrrééppllaann  
  

KKaaffffee  oocchh  kkaakkaa  ffiinnnnss  ffrraammdduukkaatt    ffrråånn  kkll  1144..0000  
  
  

WWoorrkksshhoopp  11                                  WWoorrkksshhoopplleeddaarree  
HHuurr  kkaann  jjaagg  ggöörraa  aaffffäärreerr  mmeedd  kkoommmmuunneenn      
oocchh  aannddrraa  ooffffeennttlliiggaa  mmyynnddiigghheetteerr??    MMaarrttiinn  HHaammmmaarrssttrröömm,,  OOffffeerraattoorr  AABB  
HHuurr  kkaann  jjaagg  ddeellttaa  ii  uupppphhaannddlliinngg  aavv    
kkoommmmuunnaallaa  ttjjäännsstteerr??                                                                
        
WWoorrkksshhoopp  22                              HHeelleenn  OOllssssoonn,,  OOllssssoonn’’ss  MMööbblleerr  AABB  
HHuurr  kkllaarraarr  mmaann  öövveerrggåånnggeenn  mmeellllaann  HHeennrriikk  GGuunnnnsskkoogg,,  bbaannkkddiirreekkttöörr    SSwweeddbbaannkk,,    
llåågg--  oocchh  hhööggkkoonnjjuunnkkttuurr??  ÅÅkkeerrssbbeerrggaa  
                              

  
WWoorrkksshhoopp  33        SSuusstteemmaa  ––  EEMMSS  KKoonnssuulltt  AABB,,  Marcus Albers,  
    miljökonsult 
  
SSåå  mmiilljjööddiipplloommeerraarr  jjaagg  mmiitttt  fföörreettaagg  MMiilljjöösstteeggeenn  II  SSttoocckkhhoollmm  
      MMiilljjöölleeddaarrnnaa  CCiiccoonniiaa  AABB    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

   
  
  
  
PPrreesseennttaattiioonn  ddeellttaaggaarree  
  
Ingela Gardner Sundström 
Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande i 
Österåkers kommun. Är även egen företagare. 
Ordförande i förhandlingsdelegationen för kommuner 
och landsting. Tidigare även riksdagsledamot. 
 
 
Michaela Fletcher Sjöman 
Tillträdande som Kommunalråd och Kommun-
Styrelsens ordförande. Tidigare Alliansens politiska 
sekreterare. Mångårig erfarenhet inom marknadsföring 
och resebranschen samt även med en bakgrund inom 
vården.  
 
 
Stefan Holm 
Chef på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm 
där han bl a verkar för ett bättre företagsklimat. 
Dessförinnan arbetade han på Almega med offentlig 
upphandling, valfrihetssystem och offentlig konkurrens.  
 
 
Johnny Munkhammar  
VD i Munkhammar Advisory och forskningschef vid 
European Enterprise Institute i Bryssel. Han arbetade 
dessförinnan (2002-2005) som EU-expert och expert 
på omvärld och trender vid Svenskt Näringsliv, samt 
på tankesmedjan Timbro. Välkänd debattör, författare 
och numera även riksdagsman. 
 
 
Jörgen Strömberg  
VD för Åkersberg Bygg & Träd AB. 
Affärsutvecklingskonsult med stor erfarenhet av olika 
företags utveckling i olika situation. Specialitet styrelse- 
och säljutveckling. Certifierad medlem i 
styrelseakademien  
 
 
Jan-Olov Sundström,  
Byggnadsnadsnämndens ordförande. Tidigare 
verksam inom JM koncernen. Även f.d. kommunalråd 
Sollentuna. Jur. kand. 
 
 
Conny Söderström  
1999 startade Conny, Bevaknings AB Prevendo. 
Bevaknings AB Prevendo har idag drygt 50 anställda 
samt har högsta kreditvärdighet, vi är AAA-raitade. 
Conny har bevakat södra roslagen sedan 1974 då han 
började på Berga Vakt AB, 1988 bytte han till Concelia 
Bevakning AB och var med under deras mest 
expansiva tid för att sedan börja som regionsansvarig 
på E A Rosengren AB 1991. Även politiker, bl a 
Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
 

 
 
Helene Olsson 
Omvärldsanalytiker och möbelhandlare. 
Efter studier och konsultarbete inom omvärldsanalys 
under 10 års tid, driver idag Helene familjeföretaget 
Olsons på Stora Säby Gård i Åkersberga, som 
utvecklats till Stockholms största specialistbutik för 
trädgårdsmöbler med exklusivare design. 
 
 
Ann Gottfridsson 
Egen företagare, utvecklingskonsult. Lång erfarenhet 
av ledarskap, bl a skolledare med de statliga 
rektorsutbildningen. Certifierad coach ITS. Anns 
drivkraft är mötet och arbetet med människor. 
 
 
Kristina Gewers  
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommer 
senast från Landstinget där hon arbetat med 
planeringen kring och upphandlingen av byggnationen 
av ett nytt Universitetssjukhus ”Nya Karolinska Solna” 
Innan dess arbetade hon som plan- & exploaterings-
chef i Vallentuna kommun och tidigare  som chef på 
Lantmäterimyndigheten i Stockholms län med bl a 
Österåkers kommun inom chefsområdet. Utbildad 
civilingenjör inom samhällsbyggnadsområdet 
(lantmäteri). 
 
Marcus Albers 
  
Har jobbat med miljöfrågor i 10 år och har stor 
erfarenhet från IT-sektorn där han jobbade som 
miljöchef på Dell innan han började som miljökonsult 
på Sustema.  
    
Martin Hammarström 
Civilekonom, konsult och föreläsare inom offentlig 
upphandling. Specialiserad på att hjälpa leverantörer i 
upphandlingsprocessen. 
 
 
Göran Oscarsson 
Näringslivschef, Civ.ek. Tidigare bland annat egen 
företagare, managementkonsult  med 20 års 
erfarenhet från internationella företag med ledande 
befattningar inom marknadsföring och försäljning.  
 
 
Lotta Holmgren 
Arbetsmarknadsansvarig, näringslivsenheten. Arbetat 
som chef inom import/export på NTS. Har en mångårig 
bred kommunal erfarenhet. Både som politiker och 
som tjänsteman. Håller i näringslivsdagen. 
 



      

   
 
 


