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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

Blå Stället

Här kommer ett nytt nummer av
Fläkten. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Den 8 juni var det invigning av
utställningen med ombyggnadsförslag.
Ann Lundgren (S) och Marianne
Andersson, enhetschef på Blå Stället,
höll tal. Utställningen kommer även att
finnas i Blå Gången, på Blå Stället och
på Angereds bibliotek.

Årsmötet i Idéum
Den 15/3 var det årsmöte i Idéum.
Patrik Andersson, VD för Business
Region Göteborg, berättade om BRG
och framtiden i Göteborg och vårt
närområde.
Annika Rusko Andersson berättade om
Förorten Nordost och boken ”Från
förort till framgång”.
Mötet avslutades med att vi åt en utsökt
buffé.

HjällboBostaden
Den 17 maj beslutade styrelsen för
HjällboBostaden att bolaget ska gå
samman med Bostads AB Poseidon.
Detta för att få en långsiktig ekonomisk
hållbarhet och kunna utveckla sin
verksamhet. Som del i Poseidon
kommer man att få tillgång till
kompetens i vissa områden som man
som eget bolag har haft svårt att kunna
ha.
HjällboBostaden kommer först att bli
ett dotterbolag till Poseidon för att i
nästa steg fusioneras med Poseidon.

Angereds närsjukhus
Den nya sjukhusbyggnaden beräknas
stå klar år 2014. Just nu pågår
projektering av byggnaden tillsammans
med Västfastigheter,
Stadsbyggnadskontoret och Sweco som
är upphandlade arkitekter.
Flera specialistmottagningar har redan
öppnat. Dessa är belägna i tillfälliga
lokaler runt om i Angered Centrum.
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”Vision Angered”
Detaljplan för Angered centrum är klar.
Planen visar hur centrum kan byggas
ut. Ägaren till köpcentret K/S Angered
vill öka den kommersiella ytan i
anslutning till befintlig centrumhandel
samt bygga nya bostäder och hotell
inom sina fastigheter. Totalt planeras
pla
500-600
600 nya bostäder (bostadsrätter)
inom planområdet. Utbyggnaden
kommer sannolikt att ske under lång
tid. Detaljplanen har inte vunnit laga
kraft.
Higabgruppen har fått i uppdrag att
planera, projektera och bygga en ny
Bad- och isanläggning i Angereds
Anger
centrum. Badanläggningen kommer
bland annat att innehålla motionsmotions och
rekreationsbad samt ett aktivitetsbad
för olika åldersgrupper. Ett gym och
café kommer också att finnas.
Isanläggningen består av en rink för
bland annat ishockey och konståkning
samt
mt en mindre aktivitetsis. Byggstarten
var i april/maj och invigning sker under
våren 2013.

Mångfald AB
Estrellas personalmatsal
Angereds storåsväg 71 424 80 Angered

Catering
Dagar kvällar & helger
Bufféer, Smörgåsar, Smörgåstårtor, Sallader mm

Övrigt efter önskemål!
Leverans eller hämtning

3323066/mobil 0705-987960
0705
Kök/kontor 031-3323066/mobil

yngve.olausson@minmail.net

Välkommen med Er beställning
Lisbeth & Yngve

Tips från Skandia Bevakning inför
Semesterperioden
•
•
•

•

•
•
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Adressändra post/tidningar
Kontrollera lås, dörrar, fönster
och staket
Se till att det inte står
stöldbegärliga gods synligt i
fönster, Förhindra insyn.
Se till att det inte finns
brännbart invid väggar eller på
lastbryggor
Provlarma larmet mot
larmcentral
Uppdatera instruktioner,
kontaktpersoner och
telefonnummer på larmcentral
E-post:
post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se
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UNO
Uno är ett nytt utvecklingsbolag i
Nordöstra Göteborg. Det är ett EU
projekt med ca 50 miljoner kronor samt
medfinansiering ifrån Göteborgsstad
med ca 70 miljoner kronor.
UNOs mål är att utveckla företagandet,
kulturlivet, stadsmiljön och
attraktionskraften i Göteborgs
nordöstra stadsdelar. Projektet kommer
att bygga, anlägga, marknadsföra och
upprusta den fysiska miljön i nordost
genom en serie aktiviteter. Vidare
kommer man att sammanföra
näringsidkare och näringslivsutvecklare
med fokus på tillväxt och kultur i
nordost.

Trevlig Sommar
Och
Väl mött igen i
höst
Önskar

Styrelsen

Informationsskyltar
Tillsammans med Angereds
företagarförening kommer Floda Design
att uppföra orienteringsskyltar vid
Storås Industriområde, Äsperedsgatan,
Agnesberg, Linnarhults Industriområde
och Spadegatan.
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