Fläkten från

ngered
Nr 2, 2009

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.

Året som gått
Vi har haft ett mycket välbesökt årsmöte
på Estrella, där Anneli Hulthén höll ett
intressant anförande rörande framtiden
segregation och infrastruktur i
Göteborgsregionen.
Under hösten träffades vi i
Gårdstensbostäder nya lokal Idéum där vi
dels klubbade stadgeändringen rörande
styrelsen. Dels fick ta del av intressant
information både om
infrastruktursatsningar och BRG’s arbete i
vårt område.

Höstmötet
Den 2/9 hade vi höstmöte där frågan om
styrelsens antal och sammansättning
fastställdes. Styrelsen består nu alltså av 7
ledamöter och 2 suppleanter.
Viveka Lien, Katarina Ahlqvist, Peter
Lindemark, Mats Persson, Håkan Olsson,
Knut Jacobsson, Lars Holmquist,
Hamid Raziullah, Stefan Dävermo, JanÅke Ryberg (adjungerad)

Information om vårt
område

Det betyder att Hammarkullen inte längre
kommer att vara en återvändsgata och
man kan tillföra ny kollektiv trafik till
området.
Programmet reserverar mark för en
eventuell nybyggnad av universitet.
Behovet av förstärkning av bostäder och
verksamheter runt hammarkulletorget är
nödvändigt. I arbetet har en grupp på cirka
15 Hammarkullebor varit delaktiga.
Centrumbildning i Hammarkullen
Kommuniversitet har sedan en lång tid
etablerat sig i Hammarkullen via lärar- och
socionomutbildning. Chalmers har haft
mastersutbildningar.
Nu startar man i januari 2010 en
centrumbildning med 10 fakulteter ifrån
Chalmers och Göteborgs universitet.
Målsättningen är att öka antalet elever
ifrån Angeredsområdet som går till
högskoleutbildning.
Centrumbildningen kommer att ta fram nya
metoder i ett mycket bredare samarbete
med bl.a. stadsdelsförvaltningarna.
Det pågår också en diskussion med
stadskansliet, Folkhögskolan i Angered
samt Göteborgs Universitet om en
ansökan om medel ur Europeiska sociala
fonden (ESF) till högskoleföreberedande
kurser i Angered.

Nytt program för Hammarkullen
Byggnadsnämnden har antagit ett nytt
program för Hammarkullen. Programmet
tar fram förtätningar av området samt nya
vägsträckningar genom Hammarkullen.
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Blå Stället

Detaljplan Angered C

Under våren 2009 har en förstudie gjorts
om framtidens kulturhus. Pengarna till
studien har kommit ifrån EU:s struktur
fonder.

Arbetet med detaljplan har legat nere i
cirka ett år på grund avvaktan var nya
närsjukhuset skall ligga.

Under arbetet har man arbetat med
dialoggrupper med företagare, politiker
samt boende i Angered.
Det finns ett starkt behov av förändringar
av Blå Stället inte bara fysiska utan också
den verksamhet som pågår där. Ett starkt
önskemål är ifrån de boende att Blå Stället
måste bli ett mer öppet kulturhus.
Rapporten färdigskrevs i september 2009

Nu har regionfullmäktige i Västra Götaland
beslutat om inköp av tomten som det har
varit diskussion om så länge. Sjukhuset
kommer att ligga i anslutning till
kollektivtrafiken.
Detaljplanearbetet beräknas komma inom
det snaraste och det gäller också de nya
planerade lägenheterna på Angered C.
Ca 5-600 lägenheter i bostadsrätt, 9000
kvadratmeter närsjukhus samt ytterligare
4500 kvadratmeter handel.

Verksamheter söder om Gårdsten
För närvarande pågår det ett
detaljplanearbete för att ta fram ny mark
för verksamheter söder om Gårdsten.
Diskussioner pågår om att bilda
klusterföretag med anknytning till
miljövänlig teknik. I den finns också
Chalmers och Gårdstensbostäder med.
Tanken är att knyta ett stort
bostadsföretag (Gårdstensbostäder) som
arbetar mycket med energibesparingar till
forskning och utveckling.
Ca 12 000 kvm mark är aktuell för att
exploatera.
Is- och badanläggning
Detaljplan för is och badanläggningen är
ute på samråd. Detaljplanen kommer att
tas under våren 2010. Under september
2009 presenterades det vinnande arkitekt
förslaget.
Is och badanläggningen beräknas vara
klar våren 2012.
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Detaljplaner Rävebergsvägen
En detaljplan har tagits fram för
verksamheter runt Rävebergsvägen.
Detaljplanen är nu ute på samråd.
Kolonilotterna flyttas mot Trädgårdsgärdet
Nytt program för Olofstorp
Ett nytt program för Olofstorp skall tas
fram av stadsbyggnadskontoret. Man har
startat med dialogmöten med boende och
verksamma i Olofstorp.
En stark kritik framfördes mot
snabbusshållplatsen som ligger ut med
Gråbovägen. Man vill ha en ny busscentral
som ligger mer centralt i Olofstorp. Man vill
också förtäta inom området.
Nytt program för Gunnilse
Ett program för Gunnilse centrum har
tagits fram. Detaljplanearbetet ligger på is
tills att finansieringen av sträckningen av
Gråbovägen är klar. Finns ett avtal mellan
Göteborgs kommun och vägverket av en
gemensam finansiering.
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Angereds närsjukhus
Angereds närsjukhus ska kunna ta emot
4000p patienter årligen och arbeta i nära
samarbete med den kommunala
sjukvården, primärvården och
länssjukvården.
Idag finns det en allmänläkarjour,
psykiatrisk öppenvårdsmottagning,
medicinmottagning, smärtcentrum, barnoch ungdomsspecialistcentrum och
neurologopedi.
Under 2009 kommer Röntgenverksamhet
samt Neurologi att starta vid Angereds
Närsjukhus. Sjukhuset har för närvarande
ca 60 anställda. Sjukhuset beräknas för
närvarande att vara klar 2012.

Information från BRG
Business Region Göteborg (BRG) känner
att konjunkturen är på väg upp och
etableringsförfrågningar och investeringar
ökar.
Kinesiska företag inom IT, men vi fick även
läsa i Göteborgs-Posten den 11 december
2009, att kinesiska företag satsar i
Göteborg och de väntas en "kinesisk
boom i framtiden". Lennart Olausson vd på
BRG säger i artikeln att han tror
Västsverige måste hänga med på tåget
när Kina satsar globalt.

Idrottshögskolan inom Göteborgs
Universitet investerar i en ny anläggning
vid Katrinelundsgymnasiet med
ett laboratorium för prestationsutveckling i
världsklass. Medverkande aktörer är bland
annat IVF, IVL, SIK.

Föreningsstämma 2010
Glöm inte att boka in onsdagen den 24/3,
då årsmötet är inplanerat.

I nästa nyhetsbrev
Under det första kvartalet 2010 kommer
nästa nyhetsbrev, där vi också skickar
med enkäten som vi önskar att ni
medlemmar svarar på.
För oss i styrelsen är det mycket
angeläget att veta vad ni som medlemmar
tycker är viktigt i vårt närområde. Är det
säkerhet, miljöfrågor, infrastruktur…?
Hjälp oss genom att svara på enkäten.

Norska företag har ökat i omfattning i
Göteborgsregionen och idag finns det 350
företag och det senaste året har den
norska populationen ökat med 8000
personer. Också europeiska företag som
PM Group inom medicinteknik och
internationella företag inom vindkraft vill
starta produktion och forskning i
Göteborgsregionen.
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I Juletid

Nyheter från er medlemmar

Det senaste året har i mycket handlat rört
uppbyggnaden av vårt arbete i styrelsen.

Glöm nu inte att maila oss om nyheter på
ditt företag.

Nu inför år 2010 känner vi att vi har en god
grund att stå på för att möta möjligheterna
och samtidigt förmedla
medla vad som händer
inom vårt område.
I detta årets sista nyhetsbrev har Ni fått en
kort information om möten med Business
Region Göteborg och Vision Angered.
Vi har även kontinuerliga möten med
Stadsdelsförvaltningarna
na Gunnared och
Lärjedalen
Styrelsen kommer att under det
kommande året kunna informera er på ett
mycket bättre sätt vad som är på gång och
vilka tankarr som finns i hos de olika
samarbetspartner
amarbetspartner som vi arbetar
tillsammans med.
Mycket viktig är också vad som
om händer
inom ert företag vilka tankar och frågor ni
har. Vilken information vill ni att styrelsen
förmedlar vidare till er.
Styrelsen är helt övertygad om att även Ni
har mycket att berätta/informera om
rörande vad som händer inom Ert företag.
Ge oss gärna den informationen så att vi
kan föra den vidare om ni önskar det.
Vi önskar Er en riktig God Jul och ett Gott
Nytt år.
Väl mött 2010
Viveka Lien, Ordförande Angereds
Företagarförening
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