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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.

Senaste nytt
Generationsväxling i företagen
Arbetsförmedlingen bjöd in medlemmarna
i Angereds företagarförening för
information om Generationsväxlingen (40talisterna som börjar gå i pension).
Totalt kom det 24 företag för att höra vad
arbetsförmedlingen kan erbjuda företagen
när det gäller rekrytering av personal och
vilka möjligheter det finns för företagen att
anställa. Främst vill naturligtvis
Arbetsförmedlingen att företagen erbjuder
en tillsvidareanställning eller praktik upp till
6 månader, där Arbetsförmedlingen står
för alla kostnader. Arbetsförmedlingen
presenterade även ett flertal andra
erbjudanden, som;
Nystarts Jobb, lönebidrag etc. Ett initiativ
från Arbetsförmedlingarna som kan göra
livet ljusare för företagandet.

Skyltningen i vårt område
Nu börjar det röra sig när det gäller
skyltningen inom våra industriområden i
Angered. Företagarförening har under tre
års tid haft samarbete med Floda
Systemskylt som i sin tur haft kontakter
med Trafikkontoret och
Gatukontoret angående enhetliga skyltar
inom våra industriområden.
Gemensamt har Trafikkontoret och
Gatukontoret nu fattat beslutet att de inte
längre skall vara huvudman för skyltningen
i områdena. Detta medför att Angereds
Företagarförening och Floda Systemskylt
kan arbeta vidare med detta. Vi har rest
runt i de olika områdena och det vi har sett
är inte någon bra marknadsföring för våra
företag.
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Vi vill gemensamt med (er) företag ta tag i
arbetet för att höja skyltstandarden inom
våra områden. Det viktigaste är att
företag/personer som önskar kontakta
näringslivet i Angered på ett snabbt och
bra sätt hittar företagen. Då är skyltningen
”Nr 1”.

Föreningsstämma 2010
Glöm inte stämman nu på måndagen den
19/4, då årsmötet går av stapeln hos
Skanska Maskin AB.

Information om vårt
område
Mistra(stiftelsen för miljöstrategisk
forskning)
Under slutet av 2009 kom beskedet att det
världsledande centret för hållbar
stadsutveckling; Mistra kommer att
förläggas i Göteborg. En viktig del av
Mistras forskningsprojektsansökan utgick
ifrån samarbetet med Vision Angered och
stadsutveckling i Angered.
Forskning från hela världen kommer att
samlas här, och hela världen kommer att
kunna ta del av kunskapen som
produceras. Centrat kommer att få 15
miljoner kronor per år i tio år och arbetet
inleds under våren 2010.
Nu håller Mistra på med ett pilotprojekt i
vilken betydelse centrumbildningen mellan
Göteborgs universitet och Chalmers i
Hammarkullen, kommer att få för att öka
antalet ungdomar från Angered att söka
sig till högskoleutbildning.
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Centrumbildning i Hammarkullen

Nyheter från er medlemmar

Kommununiversitet har sedan en lång tid
etablerat sig i Hammarkullen via lärar- och
socionomutbildning. Även Chalmers har
haft mastersutbildningar kring
stadsplanering i området.
Från och med januari 2010 startas en
centrumbildning med 9 fakulteter ifrån
både Chalmers och Göteborgs universitet
kring stadsutveckling på
Hammarkulletorget. Beräknad invigning av
centrumbildningen beräknas ske i juni
2010.
En av de långsiktiga målsättningarna med
denna centrumbildning är att föra
universitetet närmare befolkningen i
Angered. En viktig del av Vision Angereds
arbete är att öka antalet elever ifrån
Angeredsområdet som går till
högskoleutbildning.
Centrumbildningen kommer att ta fram nya
arbetsmetoder i ett mycket bredare
samarbete med bland annat
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.

Vi kan med glädje presentera stormatchen
mellan GIK Wasaiterna och det tyska
storlaget SG Flensburg-Handewitt
lördagen den 31 juli i Angereds sporthall.
Det är en ära för klubben som nyligen tog
sig upp till Div. 1 Södra att få möjlighet att
ge handbollspubliken i Göteborg och
Angered en sådan unik och intressant
match.
I Flensburg spelar världsstjärnor som
Michael Knudsen, Thomas Mogensen,
Lasse Boesen, Anders Eggert och våra
egna landslagsprofiler Dan Beutler, Oscar
Carlén, Patrik Fahlgren, Johan Sjöstrand
och Tobias Karlsson. Där finns även
tränaren Per Carlén och Sportchefen
Ljubomir Vranjes.
Laget ligger för närvarande topp tre i
Bundesliga och räknas bland de tio bästa
klubblagen i världen.

Maila oss gärna intressant aktuellt på
ditt företag, värt att berätta om i
nyhetsbrevet.
Hälsningar

Styrelsen

Medlemsenkäten
För oss i styrelsen är det mycket
angeläget att veta vad ni som medlemmar
tycker är viktigt. Är det t.ex. säkerhet,
miljöfrågor, infrastruktur i närområdet eller
annat?
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