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Angereds Företagarförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för:
1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.
2. Att stimulera den lokala affärsverksamheten genom att lära känna varandra, skapa samhörighet, utbyta information,
erfarenheter och stimulera till ökade gemensamma affärer.

Äntligen!!!!

att hjälpa byggindustrin genom att bygga.
Samtidigt som krav bör ställas på
byggbolagen med lärlingsplatser för att
säkerställa framtida arbetskraft.

Här kommer vårt första nyhetsbrev
Fläkten från Angered.
Detta nyhetsbrev skall inte bara vara
styrelsens språkrör utan också vara ett
språkrör för Er som är medlemmar i
Angereds Företagarförening.
Vi ser fram mot att ta del av Era
frågeställningar och inlägg. Vi vill också
erbjuda nya och gamla medlemmarna en
möjlighet att presentera sin verksamhet.
Vårt medlemsbrev kommer ut 2-3 gånger
per år, hör gärna av Er med nyheter från
området. Ni kommer att vara våra bästa
informatörer i stort och smått.

Årsmötet hos Estrella den
25/3
Anneli Hulthén var inbjuden och höll ett
anförande där hon berättade om
framtidsplaner, segregation och
infrastruktur.
Anneli gav oss ett gemensamt ansvar att
vårda varumärket Göteborg. Speciellt i
den tid som möter oss måste vi arbeta
tillsammans och använda oss av våra
tidigare erfarenheter i dagens situation. En
fördel med tidigare kriser är att vi jämfört
med varvskrisen har flera ben att stå på.
Göteborg gör sig ett namn som eventstad i
bland annat Danmark och Tyskland. I
Göteborg finns dessutom en mycket stark
medicinindustri. Anneli såg också som en
uppgift för de kommunala bostadsbolagen
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Angered är ett positivt exempel på ett
arbetssätt för att minska segregationen
påpekade Anneli.
Årsmötet på Estrella hade en mycket stor
uppslutning, ca 60 personer deltog. Nya
företag har också blivit medlemmar i
föreningen, Hundstället Hjärtat, Lernia
Bemanning, Lienrådgivning, Reningsborg,
Solans Café, Storås Café & Catering,
Wasaiterna välkomnas.
Den nuvarande styrelsen har nu följande
sammansättning:
Viveka Lien, Katarina Ahlqvist, Peter
Lindemark, Mats Persson, Håkan Olsson
(ny), Knut Jacobsson (ny), Lars Holmquist,
Hamid Raziullah, Stefan Dävermo, JanÅke Ryberg (adjungerad).
Mötet avslutades med att Estrella bjöd på
en utsökt buffé och medlemmarna fick
också med sig dagsfärska Solchips.

Medlemsmöte den 2/9
Kl 18.00 är ni medlemmar hjärtligt
välkomna till Gårdstensbostäders nya
konferenslokal Idéum. Senaste nytt
rörande infrastruktur och framtidsplaner för
vårt område presenteras, då ledare för
både Stadsbyggnadskontoret och BRG
finns på plats.
Mer information och inbjudan kommer
efter semestern.
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Vindkraftverket invigs
Vindkraftverket i
Gårdsten är ett test- och
utvecklingsverk där
Göteborg Energi,
Gårdstensbostäder,
Förvaltnings AB
Framtiden och SKF
samarbetat. Det är den tyska tillverkaren
Kenersys som levererat vindkraftverket.

Oavsett om ”fläkten” snurrar eller inte får
Gårdstensbostäders bostäder el från
andra vindkraftverk. Detta gör att
Gårdstensbostäder är självförsörjande på
miljöriktig grön el.
Fakta:
Höjd: Tornets höjd 78 m, vingspetsarna 120 m
Effekt: 2 MWT
MWh per år: 5.000
Leverantör: Kenersys

Måndagen den 30 mars invigdes det av
kommunstyrelsens ordförande, Anneli
Hulthén. Vindkraftverket fick namnet
Adrianna efter en av eleverna på ISG
Långmosseskolan i Gårdsten vilka också
var med och sjöng på
invigningsceremonin.
-

-

Vindkraftverket är en viktig
milstolpe för hållbar utveckling i
vårt bolag. Vi har dessutom nu fått
nummer ett som VindElavtal.
Tillsammans med den solenergi
som bolaget redan producerar för
varmvatten i solhusen, är nu all el
som används i Gårdsten idag
förnybar, säger Katarina Ahlqvist,
VD på Gårdstensbostäder.
Det är mycket som ska testas från
vår leverantörs sida, säger Jonas
Cognell, ansvarig för Göteborg
Energis satsning på vindkraft.
Därför snurrar det inte alltid.
Kenersys gör en massa tester och
ska utvärdera allt de gör och då
måste de stänga av det ibland.
Detta är det första verk av den här
modellen som de byggt just i
Sverige, samtidigt som de också är
en ny leverantör för oss att jobba
ihop med, fortsätter Jonas.
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Stämningsfull sång vid invigningen.

Medlemsenkät
För oss i styrelsen är det oerhört
angeläget att veta vad ni som medlemmar
tycker är viktigt i vårt närområde. Är det
säkerhet, miljöfrågor, infrastruktur…?
Med nyhetsbrevet till hösten kommer vi att
bilägga en enkät som vi vill att Ni som
medlem svarar på så snart som möjligt.

Nyheter från er medlemmar
Glöm nu inte att maila oss om nyheter på
ditt företag.
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