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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

Angereds närsjukhus

Nu har det hunnit bli höst. Dagarna blir
kortare och löven skiftar i vackra färger.
Då kommer ett rykande färskt nummer
av Fläkten. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus
i nordöstra Göteborg. Där arbetar man
för att befolkningen i stadsdelarna
Angered och Östra Göteborg ska få en
bättre hälsa. I väntan på den nya
sjukhusbyggnaden har man öppnat
flera verksamheter i tillfälliga lokaler.
Den nya sjukhusbyggnaden beräknas
vara klar år 2014.

Blå Stället
Blå Stället bygger om. Ombyggnaden
inleds i början av 2012 och ska vara klar
i juni 2013. Det är en del av EUprojektet Stadsutveckling i Nordost. I
projektet ingår även satsningar på jobb
och kultur, upprustning av offentliga
miljöer som platsen ovanför
Teleskopgatans hållplats i Bergsjön och
Hammarkullens underjordiska station och mycket mer. Blå Stället kommer att
bli ljusare, öppnare, mer välkomnande
och anpassat till tidens krav. Man
hoppas att det ska blir den naturliga
mötesplatsen i Angered där man
kommer att träffas med sina vänner och
kollegor och kunna skapa energi och
drömmar.

Höstmöte AFF
Torsdagen den 13 oktober bjöd AFF till
höstmöte på Idéum i Västra Gårdsten.
Vi var ca 20 deltagare som började med
en måltid bestående av två underbara
soppor med gott bröd tillagat av
Restaurangskolan.

Efter trevlig samvaro inleddes mötet
med en tillbakablick i föreningens
historia.
Vivi Kollén berättade hur det gick till
när föreningen startade för ca 30 år
sedan.
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Projektet pågår under tre år och
kommunen har bildat ett bolag för
detta som heter Utveckling Nordost AB.
Lokaler finns i Angered och i Bergsjön
och tanken är att det skall vara lätt att
nå de personer som jobbar i projektet.
Budgeten är på 123 mkr och
finansieringen kommer både från EU
och från Göteborgs kommun.

På den tiden fanns bara några få
industrier i området och det var trögt
att få till både kommunikationer och
annan service.
Det var mycket intressant att lyssna på
Vivi och hennes reflexion var att det är
samma frågor som engagerar våra
medlemmar idag som för 30 år sedan.
Nästa programpunkt handlade om
Utveckling Nordost och vi fick lyssna på
Susan Runsten som är projektledare
och Pär Abrahamsson från BRG som
driver näringslivsdelen i projektet.
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UNO jobbar inom fyra olik teman:
·
Näringsliv
·
Kultur
·
Stadsmiljö
·
Vision och kommunikation
När det gäller Näringsliv så är målet att
få 16 nya företag och 220 nya jobb i
Nordost.
En viktig fråga är också att förändra
bilden av Nordost. Invånarna i Angered,
Hjällbo, Hammarkullen, Gårdsten och
Bergsjön är ofta nöjda med sitt område.
Om man frågar andra om bilden av
Nordost så tänker man på brott,
problem och bråk för det är så
stadsdelen framställs i media. Att
förändra bilden av Nordost och öka
attraktionskraften är ett viktigt mål
med projektet.
Susan berättade om några åtgärder som
kommer att märkas under 2012 och det
är bl a ombyggnad av Blå Stället och
kulturaktiviteter vid
spårvagnshållplatsen i Hammarkullen.
Vi kommer att få all anledning att
återkomma till vad som händer inom
UNO!
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Katarina Ahlqvist Gårdstensbostäder
avslutade mötet och passade på att visa
upp föreningens Utvecklingspris, en
vacker pjäs med association till
vindkraft.

5. Möblerat kontor mot låg avgift.
6. El & vatten och övriga
driftskostnader ingår.
7. Två mötes- och konferenslokaler
för upp till 25 personer.
Förbokas.
8. Köksutrymme med kyl, micro,
kaffebryggare, vattenkokare,
m.m.
9. Godishörn med möjlighet att
köpa godis, glass, dricka, m.m.
10. Tillträde dygnet runt.
11. Möjlighet till bokning av
företagsmassage finns i
anläggning.
Just nu är hela 22 rum lediga för
inflyttning. Storlek varierar från 11 till 30
m2.

Reningsborg öppnar
kontorshotell i Angered
Reningsborg i Angered är känt för sin
stora secondhand butik på
Angeredsvinkeln 9. Nu öppnar de även
ett kontorshotell i sin stora fastighet.
Det har 24 kontorsrum med varierande
storlek. Läget är utmärkt, med närhet
till Angered Centrum och bra och
snabb väg till Göteborg centrum.
Utrustning och tjänster:
1. Internet: Kabel & trådlös
anslutning.
2. Parkering.
3. Gästparkering.
4. Städning av gemensamma
utrymmen. Städning av eget
kontor mot avgift.
Angereds Företagarförening
Spadegatan 9
424 65 Angered

Vill du besöka dem och se själv? Hör av
dig till:

Karen Fritsch, Reningsborgs
kontorshotell, k@ren-online.info eller
0730-420763

Utdelning av AFF's Årliga
Utvecklingspris
Under hösten har vi också haft
möjlighet att överlämna 2010 års pris till
vinnaren BodyCote. Motiveringen var:
"I en värld där globaliseringen har
intensifierats ställs allt högre krav på
effektivitet och att vara
konkurrenskraftig i sin näringsutövning.
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Att ständigt utvecklas är en
förutsättning för att en verksamhet inte
ska avvecklas eller, om man är en del i en
global koncern, inte ska riskera att
flyttas till en annan del av världen. Och
allt måste dessutom ske med minsta
möjliga påverkan på vår miljö.
I år så tillfaller priset ett av våra
medlemsföretag som under dessa
omständigheter, med stor kompetens
inom kvalificerad teknik för
materialhantering, är och under flera år
har varit, en väsentlig länk i
produktionskedjan för flera stora
välrenommerade industriföretag."

UNO
Under slutet av 2010 beslutade
Göteborgs kommunfullmäktige om ett
nytt bolag i Nordost.
Utvecklingsbolaget i Nordost är
bolagets namn och förkortas UNO.
Detta är en gemensam satsning
tillsammans med EU:s strukturfonder.
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Budgeten för bolaget är på cirka 123
miljoner kr fram till 2013.
Många av projekten i UNO härstammar
ifrån Vision Angered som till exempel
ombyggnad av Blå Stället och
ombyggnad av Hammarkullens
spårvagnsplats till en utställningshall.
Satsningar på närings och kulturlivet i
Angered lyfts också fram i UNO arbetet.
En enkät går nu ut till företagare i
Nordost. Flera verksamhets-, industrioch handelsområden finns i nordost
men en uppdaterad och samlad bild av
vad som kännetecknar näringslivet i
nordost saknas. Vad tänker de som
arbetar i nordost? Vilken bild av den
omgivande miljön i och kring
arbetsplatsen har de som arbetar i
nordost? Hur är det att vara
entreprenör och småföretagare i
nordost? Vilka aktörer kan bidra till att
företag kan utvecklas och generera
arbetstillfällen och tillväxt?
Den första delen i studien skall
kartlägga hur näringslivet ser ut i
nordost; hur många företag finns det?
Hur många anställda har dessa? Inom
vilka branscher finns företagen? Denna
statistik skall tas fram både på en
aggregerad nivå för hela nordost men
även uppdelat på flera delområden.
Den andra delen av studien skall via
intervjuer kartlägga företagen; Varför är
de lokaliserade i nordost? Vilka är de
mest framträdande positiva (och
negativa) aspekterna med nordost?
Vilka konkreta åtgärder behöver
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företaget för att växa? (Vill företaget
växa?) Hur ser företaget på
företagsklimatet, skyltningen,
infrastrukturen, tillgång på arbetskraft,
imagen, säkerheten, möjligheten att
attrahera kompetens osv?
Utredningens undersökande delar skall
dels bestå av en kvantitativ del och en
kvalitativ del. Den kvantitativa delen
skall omfatta utskick av enkät samt
intervjuer med en stor del av
målgruppen och bör genomföras via
telefon då underlaget med epostadresser till företagen i regionen är
undermåligt. Dessutom skall denna
kvantitativa del kompletteras med en
mer kvalitativ del där ett 50-tal
djupintervjuer görs med olika typer av
företag.
I det inledande arbetet med
utredningen har ett stort intresse
noterats bland många aktörer och när
utredningen är klar och har
presenterats för projektgruppen skall en
rapport tas fram som skall tryckas och
spridas bland de intressenter som finns.
Bland intressenterna finns exempelvis;
Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionen, Vision Angered,
BRGs tillväxtprogram ”Expedition
Framåt” och övriga delar inom
Utveckling i nordost. Den planerade
webbplattformen och de verktyg som
finns därtill och projektets egna nätverk
kommer att utgöra basen för en bra
resultatspridning.

Studien skall vara klar i början av
december.

Vision Angered
Vision Angered – i ett tillväxtperspektiv
– är ett stadsutvecklingsarbete i SDF
Angered . Arbetet startade 2005 i
stadsdelsnämnderna Lärjedalen och
Gunnared. Vision Angered anger
kvalitativa och kvantitativa mål för
Angereds utveckling fram till 2020.
7000 nya bostäder och 5000 nya
arbetsplatser skall skapas. Angered
skall vara en attraktiv stadsdel med
mångfald och ett rikt kulturliv där
medborgarna trivs, och som är socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar.
Barnen skall lämna skolan med betyg
och skolkunskaper lika med
Göteborgssnittet. Förvärvsfrekvensen
och folkhälsan skall motsvara
Göteborgssnittet. Angered skall vara
den tryggaste i stadsdelen i Göteborg.

Ha en fortsatt
Trevlig Höst
Önskar
Styrelsen
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