VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Värmdö Företagarförening (814000-5227) avger följande berättelse för
verksamhetsåret 2019.
Under året som gick träffades Värmdö Företagarförening och medlemsföretagen under flera event
med olika teman och innehåll. För att sätta 2019 års fokus och projektplan hölls ett första, förlängt
möte där bland annat föreningens kommunikativa plattform repeterades och där årsplan sattes. Årets
fokus beslutades vara Gustavsbergs hamn och samarbete med de i hamnen verksamma företagen.

Hamnen
Ett löpande arbete har gjorts under året för att lägga extra fokus på de frågor som rör Gustavsbergs
hamn. Värmdö består av flera lokala företagskluster och hamnen i Gustavsberg är den första
öppningen ut mot resten av Värmdölandet och skärgården. Ett annat initiativ i samverkan med
gustavsberg.nu har varit ett analogt utskick till samtliga boende i hamnen-området för att informera
om all verksamhet som finns i närområdet.

Värmdö kommun
Vi för en ständig och öppen dialog med Värmdö Kommun för att kunna diskutera och utreda sakfrågor
från våra medlemmar. Syftet är att vi som opolitisk förening ska kunna driva och utveckla såväl stora
som små frågor och hjälpa medlemmar att hitta rätt i kommunhuset.

Event under året
Ett antal medlemsträffar har genförts under året. Bland annat Bli en vass förhandlare och ro iland dina
affärer, ett föredrag med advokat Magnus Daar. Vi bjöd in till ett möte om Gustavsbergs hamn och de
pågående projekt som drevs i mars 2019. Tillsammans med arrangörerna Drivhuset, Åbo Akademi och
Archipelago Business Development genomfördes en workshop om tjästedesign. I samband med
årsmötet den 26 mars gästades vi av Anna Kälvebrand från Ostmakeriet på Rindö som berättade om
sin tillverkning och sin företagarresa. Under företagarveckan på hösten arrangerades flera event och
dessutom genomfördes ett uppskattat glöggmingel i slutet av året.

Företagarveckan
Företagarveckan arrangerades under första veckan i oktober. Det var ett nytt koncept i år och var en
gemensam insats av näringslivsenheten på Värmdö Kommun och många av de lokala föreningarna på
Värmdö. Kommunen publicerade en hemsida www.foretagarveckan.se där alla föreningar fick
möjlighet att presentera sina event under veckan. Värmdö Företagarförening arrangerade tre event
under veckan;
Bootcamp med lunch i samarbete med Body Joy, Hantverkarlunch där vi bjöd in hantverkare för att
lyssna in deras tankar om att vara företagare på Värmdö, samt Aftercraft, en After Work i samband
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med konstrundan. I samband med konstutställningen Stockholm Craft week som invigdes i Konsthallen
bjöds våra medlemmar till Bistro Gustavsberg och fick en charkbricka och ett glas Cava.

Medlemmar – intervjuer och erbjudanden
Under året genomfördes ett flertal intervjuer med nya och befintliga medlemmar. Bland annat med
Bee Thalin, webbdesigner, fotograf och grafisk formgivare som varit verksam med sitt företag på
Värmdö i 13 år, Värmdö Nacka Hemtjänst och omsorg – ett företag som arbetar med ett holistiskt tänk
och med hela människan i fokus, och med VA Kompaniet, ett företag som vänder sig både till
privatpersoner och till företag med lösningar för allt inom vatten. Vi är glada och tacksamma över de
medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter som företagare och berättar om sina
entreprenörsresor.
Under våren och hösten 2019 erbjöd vi, i samarbete med vackra Säby Säteri, möjlighet till så kallad
Öppen lokal. Erbjudandet gick ut på att du som företagare fick möjlighet att byta arbetsmiljö för en
dag; vacker natur, arbetsplats med wifi, kaffe, kakor och en ståtlig herrgårdslunch ingick. För den
medlem som valde att nappa på erbjudandet, bekostade Värmdö Företagarförening halva kostnaden.
Lagom inför julen 2019, och i samband med vårt glöggevent i december, kunde vi erbjuda ett
specialpris på den rykande, nyutkomna boken Gustavsberg som försvann – och kom igen. Att lyfta
fram våra medlemsföretag för varandra genom unika erbjudanden kommer vi att fortsätta med.
En undersökning skickades ut till samtliga medlemmar för att ta tempen på de förväntningar som finns
på medlemskapet och vilken typ av aktiviteter som önskas. De svar vi fick in visar att man uppskattar
de event vi genomför, att nätvekande och att få ny kunskap är viktigt och även att man genom sitt
medlemskap stöttar föreningen i att driva viktiga näringslivsfrågor.

Avslutning på året
Innan årets slut arrangerade vi vårt årliga glöggevent på Hotell Blå Blom i Gustavsbergs hamn. Vi fick
ett matnyttigt föredrag om det kommande årsbokslutet med Anneli Pettersson från den lokala
redovisningsbyrån Bravolins och dessutom en presentation av boken Gustavsberg som försvann – och
kom igen av en av bokens författare, Rolf Ellnebrand samt Carola Stuart från Columbus Förlag.

Övrigt
Vi har haft ett samarbete med Värna om ökad samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering på
Värmdö och i Nacka. Värna arbetar på uppdrag av sina ägare, kommunerna Värmdö och Nacka, samt
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Styrelsen
I samband med årsmötet På Bistro Gustavsberg den 26 mars 2019 valdes följande ledamöter och
suppleanter in till styrelsen av valberedningen;
• Carin Carlsdotter Danell, ordförande
• Magnus Daar
•
•
•
•

Anna Runberg
Janaxel Olsson
Anna Lindström
Elisabeth Blomdahl
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•
•
•

Stephan Styfberg
Fredrik Bremberg (suppleant)
Malin Adeen (suppleant)

Under verksamhetsåret 2019/2020 valde Carin Carldotter Danell samt Anna Runberg på egen begäran
att lämna sina uppdrag i styrelsen.
Vi ser nu fram emot ett spännande år 2020 som vi skapar tillsammans med er företagare.

STYRELSEN
Anna Lindström, Elisabeth Blomdahl, Janaxel Olsson, Magnus Daar och Stephan Styfberg.
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