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Anders Asp, Bilförsäljningen Påarp AB, styrgruppsord-
förande på Ättekulla samt styrelseordförande i Hel-
singborgs Företagsgrupper.
Vilka mål och ambitioner har du som ordförande?
Jag vill fortsätta utveckla föreningen, samtidigt som vi ska försöka få in 
ännu fler medlemsföretag. Allt vi gör ska vara till nytta för våra medlemmar. 
Kortsiktigt hoppas jag på att vi ökar något i medlemsantal och att sam-
arbetet med kommunen fortsätter att förbättras. Långsiktigt att vi blir en 
ännu starkare partner för våra medlemmar när de
behöver hjälp och stöd.

Vilka är Helsingborgs Företagsgruppers viktigaste uppgifter?
Det är att vara våra medlemmars språkrör till Helsingborgs stads olika 
förvaltningar. Vi har löpande dialog med kommunen och ser till att det 
fungerar på företagsområdena. En annan viktig del är att lägga grunden 
för ett givande nätverkande, till exempel under företagsbesök och Entre-
prenörsdagen.

Varför tycker du att man ska gå med som medlem om
man inte redan är det?
Med tanke på att medlemsavgiften snabbt och enkelt tjänas in på våra 
medlemsförmåner kan jag inte se någon nackdel för någon. Har man 
synpunkter som rör sitt område så kan det vara svårt att få sin röst hörd 
som enskild, via oss finns det direktkanaler till respektive ansvarig. 

Tillsammans är man starkare!

Ordförande & verksamhetsansvarig

Grethe Hedström, verksamhetsansvarig, berätta vad 
Helsingborgs Företagsgrupper är?
Vi är en förening, med huvudsyfte att konkret arbeta för att företagen och 
de anställda ska ha det bra i våra företagsområden. 
Cirka 50 personer arbetar ideellt i styrelse och styrgrupper. Detta tyder på 
ett behov, en vilja och ett engagemang. Jag är tacksam att så många 
avsätter denna tid för att förbättra för alla företag på områdena. I styrelser-
na och styrgrupperna finns representanter från stora och små företag som 
alla jobbar intensivt med frågor och förbättringar gällande infrastruktur, 
kommunikationer, miljö, brottsförebyggande åtgärder, information med 
mera.

Vi är i dag ca 280 medlemsföretag med över 10 000 anställda fördelat på 
områdena Berga, Långeberga, Väla Norra, Väla Södra, Ättekulla, Rund-
gången, Helsingborgs Södra samt City. Vi har även medlemmar som inte 
finns i våra företagsområden men som ser nyttan med oss, möjligheten 
att träffa sina kunder på våra aktiviteter och tycker att vi har förmånliga 
medlemserbjudanden som både företaget och de anställda kan ta del 
av. Genom att nyttja dessa tjänar man snabbt in kostnaden för medlems-
avgiften.

Vi anordnar olika evenemang som företagsbesök, där värdföretag visar 
upp sin verksamhet samtidigt som det skapas relationer mellan förening-
ens medlemmar, i samarbete med Helsingborgs stad besöker vi deras 
förvaltningar och bolag samt kvällsevenemang, med föredrag som ligger 
i tiden och som ger möjlighet till både utveckling och stimulans.
Årligen arrangerar vi även Entreprenörsdagen, en dag med mässa, ming-
el och intressanta föredrag.
Man kan sammanfatta vår verksamhet med tre ord: 

Nätverka, påverka och samverka.

Vill du engagera dig i styrgruppen är du välkommen att höra av
dig till mig!



vi i styrelsen

Ralf Andersson, Yamaha Center Helsingborg,
styrgruppsordförande på Väla Södra samt styrelse-
ledamot i Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Att vara delaktig i först och främst sitt eget verksamhetsområde ger möjlig-
het till att påverka och förändra till det bättre, även helheten i Helsingborg 
är viktig där vi får bra information från kommunen om vad som är på 
gång och även här är vi i gruppen med och påverkar/tycker. företags-
gruppen ger också ett väldigt bra nätverk genom ett brett antal företag i 
olika branscher

Vad har ni lyckats påverka på Väla Södra?
Väla Södra växte och trafikreglerna var otydliga. Mycket tung trafik i områ-
det samt att det har blivit mer konsumentinriktat. Vi efterlyste tydligare tra-
fikregler med huvudled och väjningsplikt på vissa gator och efter en bra 
dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde man dessa förändringar.
Vi har varit med att påverka tidtabellen för stadsbussen som går till områ-
det så den fungerar efter de anställdas arbetstider. Vi har även haft syn-
punkter på att vegetationen var eftersatt, att det saknades linjemålningar 
på vägarna och att vi påpekat att det saknas en cykelväg på Välavägen. 

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Just nu pågår en kraftig expansion på Väla södra kring b.la Andesitgatan, 
här är vi med och tycker kring trafiklösningar och infrastrukturen i området.

Mats Pålsson, Sydhamnskiosken, styrgruppsordförande 
på Helsingborgs Södra samt styrelseledamot i 
Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Jag tycker att det är viktigt att lära känna till området och vilka som verkar 
i detsamma och Hbgs Företagsgrupper är ett utmärkt sätt att göra det på, 
här träffar vi kolleger regelbundet ifrån vårt område och på de gemen-
samma evenemangen är även kolleger ifrån hela staden med. Tillsam-
mans kan man påverka betydligt mer än om man är ensam företagare.

Vad har ni lyckats påverka på Helsingborgs Södra?
Vi har fått informationstavlor på tre ställen i området, och vi har varit 
delaktiga i planeringen utav ombyggnaden av Planteringsvägen som har 
blivit väldigt lyckad.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Vi anser att otryggheten i området måste tas på största allvar, vi planerar 
att ha en ronderande väktare likt det som Berga och Ättekulla har idag. 
Det innebär att kostnaden slås ut på många företag och då blir det möj-
ligt att genomföra.



Näringslivsdirektör Annette Melander Berg, 
adjungerad i Helsingborgs Företagsgruppers styrelse
Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Det är en möjlighet för mig och för staden att få tillgång till de företag som 
är medlemmar. Vad ligger på deras agenda? Vad är behoven? Hur ser de 
på att verka i Helsingborg? Då kan vi prioritera vårt arbete och vi kan även 
hitta frågor som vi måste samarbeta kring. 

Hur viktiga är Helsingborgs Företagsgrupper för staden?
Viktiga. De är som sagt en röst för ca 320 företag i staden som verkar un-
der olika förhållanden. Vi får en bild av hur det ser ut på de olika företags-
områdena, vad som är prioriterat, och det underlättar för oss. 

Hur kan vårt samarbete förstärkas?
Genom att jobba ännu mer fokuserat kring vissa frågor och kraftsamla 
där. Till exempel genom dialogmöten kring trygghet och brottslighet, som 
vi planerar att genomföra tillsammans. En fråga som jag också tror vi kan 
fokusera mer på är kompetensfrågan och tillgång till kompetent arbets-
kraft. Det är en nyckelfråga för många företag i dag. Hur kan vi samarbeta 
mer kring den? 

vi i styrelsen

Stefan Herszmann, Professionell Säkerhet,
styrgruppsordförande på Rundgången samt styrelse-
ledamot i Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Att vara engagerad i Företagsgruppen ger mig en möjlighet till att påver-
ka och vara med i förändringar som sker i företagsområde och givetvis en 
större möjlighet att vara med i beslut som tas för området.
Möjligheterna att påverka i grupp för förändringar positiva för företa-
gandet är större, och gemensamt kan vi driva frågor mot bland annat 
kommunen på ett bättre och starkare sätt för att uppnå ett mer positivt 
resultat.

Vad har ni lyckats påverka på Rundgången?
Vi har haft en bra dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen med våra 
synpunkter för trygg och säkerhetsfrågor som belysning och skötsel samt 
gallring av vegetation. Är viktigt att känner sig trygg när man tar sig till sitt 
arbete. 
Vi har även arbetat med parkeringsfrågor för området samt sett till så det 
blivit linjemålning där det har saknats. Vi var även med i en dialog när det 
gäller ombyggnaden av korsningen Ängelholmsleden/Kullavägen/Larm-
vägen. 
En bättre dialog mellan företag och staden har vi efterlyst!
När det ska göras ett större arbete anser vi att det är viktigt att Staden 
kontaktar berörda företag för att informera och lyssna av hur de med sin 
kunskap för området kan underlätta arbetet!

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Två stora frågor, trafik och säkerhet.



Thomas Fagerberg, Bravida Cooling,
 styrgrupps ordförande på Väla Norra samt styrelse-
ledamot i Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Jo, för att kunna påverka och förbättra på området vad det gäller säker-
het, trafikflöde, belysning på gångar och cykelvägar samt området (grö-
nområden) skall se inbjudande ut när kunder och entreprenörer kommer 
på besök till våra respektive arbetsområde.

Vad har ni lyckats påverka på Väla Norra?
Just det jag var inne på, förbättrat belysning på cykel/gångvägar, snyg-
gare grönområden, bra och överskådliga informationsskyltar vid infar-
terna. ökad säkerhet på området. Bättre trafikflöde, sänkt hastighet vissa 
sträckor, infört väjningsplikt vissa påfarter. 

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Bättra ytterligare på belysning på vissa sträckor gång/cykelvägar, se över 
säkerheten på området om där är mer att göra för att folk skall känna sig 
trygga. Samt öka upp kontaktnäten/affärerna på området.

vi i styrelsen

Göran Schrewlius, Liisa Entrémattor, ledamot i styrel-
sen för Helsingborgs Företagsgrupper
Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Jag ser ett stort värde i att vi företagare samverkar på våra företagsområ-
de - att kunna diskutera problem och förbättringar och gemensamt ställa 
krav på ökar möjligheten till förändringar.
I styrgrupperna sker allt arbete ideellt och det har jag sett som en styrka 
att diskutera ”rätt” saker, saker som är viktiga för området.
Jag har valt att engagera mig för att frågorna berör mig och arbetet 
känns viktigt. Det har alltid varit ett mål för mig att ha ett ideellt uppdrag 
parallellt med sin vanliga yrkesroll.
Det skapar både dynamik och tillför erfarenheter för mig personligen.

Du har ju lång erfarenhet i företagsgruppen, hur vill du sammanfatta 
Helsingborgs Företagsgrupper utveckling de senaste 10 åren?  
Det största förändringen är att vi har gått från Samverkan till Påverkan. 

Tidigare var fokus på att identifiera gemensamma möjligheter och pro-
blem och tankar om vad vi kan göra och vill förändra.
Idag har vi samarbetspartners där vi enkelt och snabbt får igenom för-
ändringar eller åtgärder.

Det viktigaste är samarbetet med Stadsbyggnadsförvaltningen. 
När våra styrgrupper identifierar ett problem, hamnar det i en handlings-
plan som tas upp på ett av våra regelbundna möten med Stadsbyggnad.
Vi pratar om områdenas säkerhet, trafikproblem, skötsel av grönytor, behö-
va av cykelvägar osv.

Vid mötet är representanter från alla våra styrgrupper och företagsområde 
med - det tycker jag är helt fantastiskt.



vi i styrelsen

Jessica Stålhammar, WSA LAW, ledamot i styrelsen för 
Helsingborgs Företagsgrupper
Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Genom styrelsen kan jag göra nytta genom min mångåriga erfarenhet av 
näringslivet både lokalt och nationellt. Jag och mina kollegor på WSA Law 
håller löpande seminarier i juridik för medlemmarna. Dessutom lär jag mig 
hela tiden nya saker av företagarna, t.ex. vilka utmaningar de löpande 
står inför. Detta har jag sedan nytta av i min yrkesroll.

Vilka fördelar ser du i Helsingborgs Företagsgrupper?
Företagsgruppernas nätverk är t.ex. är ett bra forum för att knyta kontakter, 
att lära sig av varandra och att på sikt kunna göra affärer ihop.

Vår slogan är nätverka, påverka, samverka. Vad ser du som viktigast i 
din roll? 
Min viktigaste roll är att tillsammans med andra i styrelsen och styrgrup-
perna påverka omgivningen, t.ex. våra politiker. Jag upplever samarbetet 
med kommunen som mycket gott idag, och även klimatet för företagande 
är bra.

Anders Asp, Bilförsäljningen Påarp AB, styrgruppsord-
förande på Ättekulla samt styrelseordförande i Hel-
singborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Vi flyttat hit 2005 och hade stora säkerhetsproblem. Vegetationen som fick 
växa mer eller mindre fritt var ett annat problem, då nattliga gäster tyckte 
det var bekvämt att gömma sig bakom buskage. Så jag har engagerat 
mig sedan 2008 då jag och ett antal andra företagare drog igång en 
grupp som hade diskussionsmöten. Senare tog vi kontakt med Berga/
Väla Företagsgrupp, som nu mera är Helsingborgs Företagsgrupper, och 
gick in i föreningen med en styrgrupp, precis som Långeberga hade gjort 
året innan.

Vad har ni lyckats påverka på Ättekulla?
Massor! Vi har en grupp om 40-talet företag som gemensamt betalar för 
nattlig områdesbevakning året runt. Detta har radikalt minskat inbrott, ska-
degörelse med mera. Efter en tid utvecklade vi samarbetet med staden 
via föreningen och fick efter en del påtryckningar mycket bättre grönsköt-
sel på Ättekulla. 
Vi har även sett till så att man har stängt av sju cykelvägar för biltrafik så 
de inte fungerar som flyktväg samt att man satt upp en bom som stängs 
varje natt i anslutning till Rausvägen.  
Alltså bara en infart/utfart nattetid.  
Vi har bland annat även fått upp farthinder för att minska på streetracing 
samt markerade cykelbanor.  
Styrgruppen träffas 4-5 gånger per år för att diskutera området.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Trygghet och säkerhet är viktiga frågor för företagen och de anställda.  
Vi har flera önskemål om beskärning av vegetationen som vi tycker är 
eftersatt. Staden har gjort stora insatser men tyvärr så underhålls det inte, 
så vi ligger på här. Vi har lyckats ta bort de värsta problemen genom åren, 
men utländska lastbilsekipage som campar på området är ett problem.



vi i styrelsen

Mats Söderström, Klimat-Transport, styrgruppsord-
förande på Långeberga samt styrelseledamot i
Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
Jag tycker det är viktigt att kunna vara med att påverka och ofta kan det 
vara svårt som ensam förtagare, men är man flera som engagerar tillsam-
mans i en fråga, så blir man starkare. En annan viktig sak är ju att lära kän-
na de andra företagen på Långeberga.

Vad har ni lyckats påverka på Långeberga?
Mycket av det vi lyckats med handlar om trafiksäkerhet på området. 
Uppmålning av linjer, cirkulationsplats, cykelväg norrut, trafikljus i korsning-
en Långebergavägen/Hjorthögsvägen, belysning cykelväg med mera. 
Vi har även arbetat med att få en fungerande busstidtabell efter de an-
ställdas arbetstider, avsett när de börjar eller slutar. 
2012 fick företagen på Långeberga Helsingborgs stads Miljöpris!
Allt organiskt avfall samlas in och transporteras till biogasanläggning på 
Filborna där avfallet blir till drivmedel för bland annat stadens bussar. 

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Det som kanske oroar mest är uppställningsplatser för lastbilar och vad 
som händer när man efterhand bygger ut på Skanska området
Mitt emot Nowaste. Idag står många där och det gör att det är lugnt på 
Långeberga området, men framtiden är ju oviss om vad som kommer 
hända. Vi vill inte tillbaka till hur det var tidigare när det stod lastbilar över-
allt inne på Långeberga.

vi i styrelsen

Micael Andersson, Elektro-Linden, styrgruppsord-
förande på Berga samt styrelseledamot i
Helsingborgs Företagsgrupper.
Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?
När jag fick frågan om att vara med så tyckte jag att det lät intressant. 
Att få vara med att påverka i området man arbetar på, kändes bra.

Vad har ni lyckats påverka på Berga?
Framförallt säkerheten för alla som rör sig i området. 
Det har blivit bättre belysning, fler gång och cykelvägar, konsekventa trafik-
regler genom att man slopat högerregeln på vissa gator. Vi har påverkat 
så linje 2 numera går på Florettgatan och har ändhållplats Scandic när 
den inte kör ut till Ödåkra. Vi var även var involverad i ombyggnaden av 
Garnisonsgatan. Allt för att det ska bli bättre för de som arbetar här.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?
Det viktigaste är nog att alltid försöka att sätta säkerheten först så det 
känns tryggt för alla som vistas här på Berga och vi har som mål att fort-
sätta arbeta med frågor som rör medlemmarna.
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I DESSA ÅTTA OMRÅDEN ARBETAR VI
AKTIVT FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT!



3 N Produkter 

AB Autopara

Addici Security

Advokatfirman Lindahl

Aerocar 

Agility

AK Bensin (Circle K)

A-Konsult

Akribi System 

Aktiv Ortopedteknik

Albina Snacks 

Aleria Redovisning 

Alex Andersen

Almi Företagspartner Skåne 

AluFlex System

Ambes Elservice

Amplica 

Angwilin

Anticimex 

Arbetsförmedlingen Helsingborg

Audio Pro 

Avarn Security 

AWA Sweden 

Baabs 

Backup Engineering 

Bama Fresh Cuts

BCR Platcon Byggnads 

Beijer Byggmaterial

Berendsen Textil Service 

Berga Bil-El

Berga Distribution

Bergaflex

Besikta Bilprovning i Sverige 

Beulco Armatur 

Bildeve

Bilförsäljningen Påarp

Bilprovningen

BI-Reklam i Helsingborg 

Bi-Vent

BJ Åkeri i Landskrona 

Björk & Magnusson i Hbg

Blickle

Bollbrolyckan Söder 

Bording 

Boysen Maskin

Brooklands Helsingborg 

budcom.se

Byggmästar´n i Skåne

Bärarelaget Krancenter

Börje Jönsson Åkeri

Börjes Transport 

Café Bar Sverige 

Camp Scandinavia

Capio Citykliniken

Carlsberg Sverige

Carlsson & Möller

Castellum

CHS Controls

Clarion Grand Hotel

CLOUD Strategic Marketing 

Colorama

ColourCenter i Helsingborg 

Comfort Hotel Nouveau

Connect Helsingborg

Cramo 

DAD Direct 

DataPartner

Derome Byggvaror & Träteknik 

Din Bil Sveriga AB Region Syd

Ditec Bilvårdcenter

DÄCKAB/Jensen Däck

Däckperfekt

EGE-Kopia

Eimskip Transport

Ekonomiföretaget Baehring Dahl 

Ekonomikontoret 

Electra Olle Jönsson

Elektro-Linden 

Elite Hotell Marina Plaza

ELON - Kapitalvarucenter

Elteknik Södra 

Emil Lundgren 

Energiteknik

EnRival 

EoB Plåt i Råå 

Epecon

ErgoComfort Sweden 

Ernst & Young

Eskilsminne IF

ETB Logistic 

Euromaster 

Europa Flyer 

Everfresh

Evidensia Djursjukhus

Ewerman 

Expoline 

Fadwa Redovisningskonsult 

Fagerström Industrikonsult 

Fast Food Corner

FEST Ekonomi 

FESToTÄLT Uthyrningar

Fika på Berga

Filborna Arena

Filborna Smidesverkstad

Finverko

Fiskrökeriet på Ättekulla

Flaggfabriken Kronan

Folkes Bilservice MEKONOMEN

ForSea Helsingborg 

Fremlab

FSD Malmö 

Future IT Partner 

Fysiotest Europa 

Fälgfixarna

Företagarförbundet

Företagshälsovården Runstenen

G.O. Kompetens 

Garnisonsgatans Läkargrupp 

Golden EDI

Grön Kontorsmiljö

H ART&DESIGN

Hedbergs Bil 

Hedin Bil

Help4you Sweden 

Helsingborgs Bilservice

Helsingborgs Bryggeri 

taCk till våra medlemmar sOm stöttar föreningens arbete!



Helsingborgs Fritidscenter 

Helsingborgs Gummifabriks AB

Helsingborgs IF

Helsingborgs Kylteknik

Helsingborgs Transport & Logistik 

Helsingborgshem 

Hemlock 

Hemrex 

HR Optimal

HTH Köksforum i Helsingborg 

Hydroscand 

Håltagarna Söder 

Ica MAXI Berga

ICA Sverige

Icopal Entreprenad i Helsingborg

IMAB Hallands Industrimaterial 

INEOS Compounds Sweden

IPS Helsingborg 

Iveco Sweden 

J.H. Orsing 

JDP Kompilera 

JKAB Arkitekter

JUMO

Kenth Nilsson Byggnads 

Kinnarps Sverige Försäljning 

Klimat Transport & Logistik 

Klimatkyl

KPMG

Krönmarks VU

Köttmästarna

L K Armatur

Lennart Månsson International

Lidalco

Liedholms Mekaniska

Liisa Entrémattor

Lindenergi 

Lindholm Shipping 

Ljungs Smide

LP Måleri i Helsingborg 

Lunds Universitet 

Menigo/Fruktservice

MHT Takentreprenören i Syd

MilDef 

Miljökemi Mikab och Limtek 

Mindpark

Mr Cap / Västanroo

MR Trailerservice 

Myllenbergs Red och Rev

Mäster Grön

N&K Spedition Sverige 

NCC Construction Sverige 

Nils Larssons Maskinservice

Nitator Stainless Steel

Nordic Wellness

Nordiska GrönsaksMästarna

NPP Photo 

Nutid 

Nyström & Partners Revision

OBO Bettermann

Ocab Sanering

Ohlssons 

Ojco - Säkra & trygga it-miljöer

Restaurang Old Times

Optilack

Optimera Helsingborg

Orsing Fastighets 

OSS Security

Pamil

PEAB Sverige

Pema Truck - och Traileruthyrning 

Pharmaxim

Pingvinpress Grafiska 

PNO Sverige

PostNord Logistics 

Povent 

Prenad

Presto Brandsäkerhet 

Professionell Säkerhet i Skåne 

PwC

Rapid Distribution ML

rdata 

Restaurang SMAK

Resurs Bank

RKW Sweden

Ryds Glas

Ryggakuten

Salico

Sardonyx Helsingborg

ScandChoco/Lakritsfabriken

Scandic Helsingborg Nord

Schenker

Schmitz Cargobull

SEB

Securitas Bevakning

Security Assistance

Segerbergs Svets o Mekanik

Selecta 

SIMH Sweden

Simplify Helsingborg

Sjödin Fastigheter i Helsingborg 

Skanska

Släpservice Helsingborg

SM Transportkylservice

SOL Fot & Skospecialisten

Solar Blinds

Solfilmsmontören Sverige 

Solid Försäkrings 

Spectratec

SPG Metall

Stena Recycling 

StenbergBygg

Stenbutiken i Sverige 

Strömberg & Andersson Rörledningsfirma

STS SydhamnensTrailerservice 

Studio Aktiverum

Städax Fönsterputs

SUEZ Environnement

Sundplast

Sundspärlan

Svalner Skatt & Transaktion

Svenska Odlarlaget 

Svenskt Pacsystem

Swahns Åkeri/Swahns Fastighet

Swedbank

Swedol 

Swedsecur

taCk till våra medlemmar sOm stöttar föreningens arbete!



FÖRETAG:

KONTAKTPERSON:

 E-POST:

WEBBADRESS:

Vi vill bli medlem i Helsingborgs Företagsgrupper,
för endast 2390:-/år✔

taCk till våra medlemmar sOm stöttar föreningens arbete!

Sydgrönt

Sydhamnsgatans Kiosk/Sibylla

SÅIFA/L.P Service

Team Trailerservice

Termo Kyl

Thanda Group 

The Vault Hotel / V Hotel

Thermo King Helsingborg 

Tools Ferm

Toyota Center/Kinch Bil

Travel Point 

Tre Revisorer

TVÄTT-2000

Vass Restaurang & Bar 

Veidekke

Velux Svenska 

Victoria Scandinavian Soap

Vis Kommunikation

VR Studion

VVS Projektutveckling i Hbg

Väla Centrum

Väla Hälsocenter

Wallin Lift

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Wihlborgs Fastigheter

Work System Helsingborg

Yamaha Center

Yves Rocher Suede 

Öresundskraft



Helsingborgs Företagsgrupper
Florettgatan 29 C
254 67 Helsingborg

Plats

för

frimärke

Nätverka
Påverka
Samverka

Nätverka 
På våra företagsbesök och kvällsevene-
mang skapas relationer mellan förening-
ens medlemmar.  
Vi arrangerar ett 20 tal träffar årligen som 
är kostnadsfria.

Påverka 
Vi arbetar aktivt och engagerar oss i frågor 
som kan ha avgörande betydelse för våra 
företagsområden. Helsingborgs Företags-
grupper har en väl fungerande dialog 
med Helsingborgs stad. 

Samverka 
Vi samverkar kring medlemmarnas intres-
sen på våra företagsområden. Helsing-
borgs Företagsgrupper arbetar aktivt för 
att alla medlemsföretag ska ha optimala 
förutsättningar att driva sina verksamheter i 
våra områden.

Helsingborgs Företagsgrupper
Florettgatan 29 C,
254 67 Helsingborg

www.hbgfg.se

Grethe Hedström, 
verksamhetsansvarig
042 - 20 06 28, 070 - 678 06 28
grethe@hbgfg.se

Bli medlem! 
Som medlem i Helsingborgs Företagsgrup-
per kan du, dina kollegor och ditt företag 
ta del av alla våra medlemsförmåner och 
erbjudanden. Vi behöver ditt engagemang 
för att fortsätta samverka och påverka ut-
vecklingen i våra företagsområden.


