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2017 ett spännande år i Göteborg.
Konjunkturen i Göteborg har varit stark åtta år i rad, detta är historiskt unik.
Dessutom planeras och byggs det i större omfattning än på flera år. I Gårdsten har vi
invigt Dicksoska stiftelsens nya hus. Se nedan bygge av

Det kommer även byggas på Titteridamsvägen i Angered. På Hisingen har ett av
våra medlemsföretag SERNEKE börjat med att uppför ett höghus på Karlaplan som
kommer bli Sveriges högsta byggnad 242 meter. Ett Angeredsföretag AARSLEFF
tillverkar och pålar grunden för detta bygge roligt att se. Pålningen skall ske så att
den går sex meter ner i berget och fundamentets storlek är ett Gothia Tower hotell.

En tryggare stad medverkar föreningen i, två forum ett i Östra Göteborg och ett i
NordOst där olika intressenter tar fram en plan för tryggheten. Medverkar gör bla
Polisen och vi har bett en ansvarig inom Polisen komma till Företagarföreningens
årsmöte 22 mars och berätta om läget just nu och hur vi kan skapa en tryggare stad.
Medlemsmöten 2017 fotoreportage på hemsidan
Första medlemsmötet hölls på Colorama i Gårdsten där vi fick mingla lära oss om
hur vi använder färg och när för att underhålla våra egendomar. Värd var Joakim
Bergman platschef i butiken. 44 personen från medlemsföretag deltog och njöt av
foodtruckens hamburgare och veganska varianter.
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Andra medlemsmötet var på Reningsborg i Angered där Ramo Salaka var värd vi fick
en presentation av verksamheten. Henrik Orrbeck berättade om en social
verksamhet som bygger på en kristen värdegrund. Vi fick höra om vart
verksamhetens pengar går till och engagemanget att hjälp människor i utsatta lägen.
Bistånd går till Swaziland, Serbien, Rumänien, Polen och Moldavien. Men också
arbetsträning och man har hjälpt ensamkommande flyktingar. Det var ett välbesökt
och intressant möte. Åk gärna till Reningsborg och shoppa så medverkar du till en
positiv sak.40 medlemmar besökte denna trevliga tillställning och njöt av en Buffe.
http://reningsborg.se/utlandshjalp.php#om-var-utlandshjalp
Företag i föreningen
Som brukligt i Fläkten ger vi medlemmar möjlighet att presentera sina företag, detta
skall ge en extra möjlighet att få insikt i vad verksamheten består av och om det finns
intresse att använda företagets tjänster.

Jag, Anne-Li Karlsson på Allergi Kompetens (www.allergikompetens.se) har arbetat med
allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Jag koordinerar två
nätverk, ”Födoämnesallergi-nätverket” sedan 1999 tillsammans med min
kollega samt ”Allergennätverket för livsmedelsindustrin” sedan 2005, i egen
regi. Jag erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och
tillhandahåller information om allergi och allergener.
Jag är kemist/molekylärbiolog och startade mitt företag Allergikompetens
2005. Jag har en bakgrund inom hjärt- o kärlforskning, molekylärbiologi samt
läkemedelsindustrin.
Jag är född 1958, gift med Roger och vi har tre vuxna, utflugna, härliga barn. Jag
och min man har våra rötter i Sörmanland men studierna gav oss chansen att prova på
Götet, här trivdes vi gott och stannade kvar. Sedan 1987 bor vi i Olofstorp, nordöstra Göteborg,
där vi byggt oss ett härligt hus med plats för vår stora släkt (dock inte samtidigt) och för många
vänner. På min fritid arbetar jag gärna med mina händer och min kreativitet, främst genom att
smida smycken i silver (www.tojosilver.se). Att träffa mina vänner och lära känna nya
människor är stimulerande och viktigt för mig och jag är därför engagerad i olika föreningar
såsom:
o Föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU), it-ansvar, f.d. ordf.
o Föreningen Konst i Lerjedalen, kassör
o Lerums kammarkör, it- och pr-ansvar
o Göteborg-Angered Rotaryklubb, it-ansvar
Jag koordinerar också evenemangen Festa Via 190 samt BGUs årliga Julmarknad, i Olofstorp.
Anne-Li Karlsson
Tel 0706 356823
Anne-li@allergikompetens.se
Anne-li@tojosilver.se
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Ordförande i föreningen har också medverkat i ett projekt med stöd från EU och drivets av
Arbetsförmedlingen. Där har vi arbetat med att skapa en framtidstro och att visa vägen ut i
arbetslivet för Hammarkulleborna.
I länken kan ni se en sammanfattning av projektet.
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=32c78a4baec96269&page=view&resid=32C78A4BAE
C96269!8768&parId=32C78A4BAEC96269!8767&authkey=!AHnfwo2iKrqv6ps&app=PowerP
oint
Vi hade en presentation ”I huvudet på en arbetsgivare” som hölls vid två tillfällen.
Presentationen finns på hemsidan.
Kommande möten
Styrelsemöte hålls 23 januari
Årsmöte kommer att hållas 22 mars då kommer priset som årets företagare delas ut.
Vid pennan Lars Holmquist och Mikael Ljungberg

