
Välkommen till guidad busstur 
och medlemskonferens på 
Nynäs havsbad 26-27 oktober 2017



26 oktober samlas Arena Huddinges medlemmar på Nynäs havsbad. 
Vi bjuder in till samtal och dialog mellan kommun, samhällsinvesterare 
och det lokala näringslivet. Tillsammans hittar vi gemensamma intressen och 
utvecklar Huddinge och det lokala företagsklimatet.

Vi jobbar för att intresset för Huddinge ska fortsätta öka. Genom ett äkta engagemang i en öppen dialog 
mellan tjänstemän, politiker och företagare kan vi tillsammans stärka Huddinge som näringslivskommun. 
Vilket gynnar både din verksamhet och Huddinge i stort.

Vi börjar klockan 12.15 med lunch och avslutar med en gemensam middag och mingel senare på kvällen. 
Lunch, middag  och bad ingår. Vi hoppas att så många som möjligt övernattar och äter frukost 
den 27 oktober. Övernattning betalas av respektive företag.  

Anmälan görs till Edward Howard via edward.howard@huddinge.se eller 0734-444 746. 
OBS! I anmälan behöver vi veta tre saker:

1. Om du ska äta middag
2. Om du ska övernatta
3. Eventuella matallergier

Program
Programmet hittar du på följande sidor i denna inbjudan.



12:15 Lunch

13:15 Inledning och presentationsrunda
Manne Berger, ordförande Arena Huddinge, Pia Forsberg, näringslivschef Huddinge kommun 
och Edward Howard, VD Arena Huddinge.

13:30 Förväntningar på dagen
Kommunalråden Daniel Dronjak (M), Malin Danielsson (L), Sara Helge-Vikmång (S) intervjuas.

13:40 Intervju/samtal med Magdalena Bosson 
Vi lär känna Magdalena Bosson, Huddinges nya kommundirektör.

14:00 Huddinges näringslivsstrategi och Huddinges företagsklimat
Fredrik Welander och Andreas Fogelqvist i ett samtal om arbetet med näringslivsstrategin och 
företagsklimatet. 

14:25 Mingel och kaffe



14:45 Samtal, Dialog och Workshops 
Tre fördjupande workshops.

1: Huddinges Företagsklimat
Andreas Fogelqvist leder en fördjupad workshop om företagsklimatet i Huddinge.
Med olika perspektiv bidrar Arena Huddinges medlemmar till ett utvecklat företagsklimat.

2: Nu utvecklar vi vårt sätt att kommunicera: Arena Huddinges digitala strategi 
Hur kommunicerar vi Huddinges erbjudande och fördelar till omvärlden på ett modernt sätt? Nätverk, relationer och dialog 
blir allt viktigare. Vi kan alla bidra. Fredrik Stengarn från medlemsföretaget Four PR leder denna workshop.

3: Växtkraft Huddinge
Eva Swede och Edward Howard leder denna workshop om Växtkraft Huddinge. Bättre affärer, kompetensutveckling, 
samtal och nätverk är viktiga för att utveckla det lokala näringslivet. Inom ramen för arbetet med ett gott företagsklimat 
kommer Växtkraft Huddinge att utgå från det lokala näringslivets perspektiv. Projektets mål är att skapa nytta, nätverk, 
stärka den samlade kompetensen och bidra till dialoger mellan lokalt näringsliv, kommun och investerare. 

16:10 Kaffepaus

16:30 Avslutning och sammanfattning
Sammanfattande diskussion och avslutning.

16:50 Lok och vagn: Återkoppling
Separat samtal och diskussion med de bostadsföretag som varit med i processen Lok och Vagn. 
Återkoppling från Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge kommun och medarbetare från 
kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

18:00 Mingel, middag och bad
Vi följer upp dagens diskussioner med mingel, middag och bad. 



Välkommen på en guidad tur och 
bussresa med och i Huddinges 
näringsliv

26 oktober 2017



Guidad tur med Växtkraft Huddinge
Växtkraft Huddinge är ett nytt projekt startat av Arena Huddinge. En satsning på bättre affärer, 
kompetensutveckling, samtal och nätverk som är viktiga för att vi ska utveckla det lokala näringslivet 
tillsammans.

Som ett startskott på satsningen Växtkraft Huddinge arrangerar vi den 26 oktober en guidad busstur mellan 
klockan 9 och 11. Bussturen kommer att visa upp Huddinge kommuns utvecklingsområden med fokus på 
Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. Vi lär oss mer om framtiden för områdena, och 
diskuterar vad vi har för intressen och hur vi på olika sätt är en del av – och kan bidra till – utvecklingen.

Vi vänder oss till lokala företagare och intressenter, samt investerare.
Du är varmt välkommen.

Anmäl dig till Edward via edward.howard@huddinge eller 0734-444 746. 

Tid: 26 oktober klockan 9-11
Samling utanför Sjödalsgymnasiet (Paradistorget 4, Huddinge C) klockan 8.45. Vi bjuder på kaffe och macka. 

För Arena Huddinges medlemmar blir bussturen ett inspirerande inspel inför årets medlemskonferens, som 
inleds på eftermiddagen samma dag.

Vill du veta mer om projektet Växtkraft Huddinge? 
Kontakta Eva Swede, eva.swede@friochstark.se, 0733-81 80 84. 


