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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
Nu är våren här igen. Även om den är
lite regnig så blir det varmare, fåglarna
kvittrar och blommorna slår ut. Då
kommer ett nytt färskt nummer av
Fläkten. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Tack för förtroendet!
På årsstämman den 21 mars så valdes
jag till ordförande i Angereds
Företagarförening. Det är en spännande
utmaning eftersom det är stort intresse
för vår förening och mycket på gång när
det gäller utveckling i Angered.
Jag har jobbat i Angered i fem år. Jag är
distriktschef på Skanska Maskin som
ligger i Linnarhults Industriområde.
Skanska Maskin hyr ut maskiner och
utrustning, både till Skanska och till
andra företag i byggbranschen.

har ont om tid numera och det är
många aktiviteter som konkurrerar om
uppmärksamheten. Jag hoppas att våra
medlemsträffar i vår och i höst skall
locka många deltagare och att ni
medlemmar knyter nya kontakter som
är till hjälp i era respektive
verksamheter.
Jag vill också passa på att tacka Viveka
Lien för allt engagemang och arbete
som hon lagt ner under sin tid som
ordförande. Skyltning av våra
industriområden är en fråga där Viveka
har varit drivande. Layouten på
skyltarna är klar och inom kort kan ni
börja teckna avtal med Floda Design
AB. Vi har också tagit fram profil och
marknadsföringsmaterial för att på ett
proffsigt sätt presentera vår förening för
tänkbara nya medlemmar. Viveka
kvarstår som adjungerad i styrelsen och
kommer att jobba vidare med Angereds
Företagarförening.

Vi i styrelsen vill skapa medlemsnytta
för alla i föreningen, vi kan förmedla
kontakter i vårt område, vi får snabb
information om vad som är på gång och
har möjlighet att yttra oss i olika frågor.
Tillsammans blir vi en part att räkna
med och har större chans att påverka!
Om nätverket skall bli riktigt starkt så
krävs det engagerade medlemmar. Alla
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Viveka avtackas. Foto: Hamid Raziullah

Har ni frågor om verksamheten eller
förslag på kommande aktiviteter så
tveka inte att ta kontakt med mej eller
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någon annan i styrelsen. Besök gärna
vår hemsida där vi lägger ut aktuell
information.
Hälsningar
Christina Lööf

Välkommen på Vårlunch
Den 23 maj kl. 12.00 bjuder
Angeredsföretagarförening på vårlunch
hos Lärjeåns Café och Trädgårdar.
Varm välkomna, anmälan görs via
hemsidan.

Rapport från årsmötet
Onsdagen den 21 mars höll föreningen
sitt årsmöte i Idéum vid Kaneltorget i
Gårdsten.
Vi var ca 30 medlemmar som deltog i
mötet som började med de vanliga
punkterna på ett årsmöte: redovisning
av verksamheten, ekonomiskt resultat
och val av styrelseledamöter.
Därefter fick vi lyssna på en både
informativ och underhållande dragning
av det Västsvenska paketet. Carl Batler
som är Göteborgs stads koordinator för
infrastrukturpaketet var den som
berättade vad som påbörjats och vad
som komma skall.
Paketet omfattar 34 miljarder och
kommer att pågå under 15 år. Målet är
att staden skall växa genom ökat antal
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invånare, vi skall få fler arbetstillfällen
och att regionen skall knytas samman.
Göteborgsregionen har inte växt lika
mycket som Stockholm och Malmö har
gjort och målet är att den lokala
arbetsmarknaden skall öka med 50 %.
Lokal arbetsmarknad definieras som det
område då man kan åka mellan
hemmet och arbetsplatsen på 1 timma.
Det finns en film på YouTube (Det
Goda Livet) som beskriver vad som
planeras och hur det påverkar
göteborgarna. Det finns också
information på nätet från Trafikverket,
VGR och Göteborgs Stad. En del av
finansieringen är införandet av
trängselskatt, något som många har
synpunkter på och frågor kring. Carl
fick en del frågor kring detta och
berättade att skatten debiteras mellan
kl 6:00 och 18:30 och beloppet varierar
mellan 8:- och 18:-.Syftet är minskad
trafik där det idag är trångt och köer
och man hoppas på 20 % mindre trafik.
Något som förutsätter en väl
fungerande kollektivtrafik vilket vi inte
har idag. Därför byggs separata bussfiler
och Västtrafik ser över sitt
biljettsystem.
Därefter berättade Jan-Åke Ryberg om
vad som är på gång i Angered och
Katarina Ahlkvist presenterade
vinnaren av Angereds
Företagareförenings årliga
utvecklingspris.
Nu var det dags att hugga in på en
härlig buffé tillagad av restaurangskolan
och uppdukad på ett långbord i lokalen.
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Där fanns mycket gott att välja på och
alla lät sig väl smaka. Bilder finns på vår
hemsida.
Stort tack till Gårdstensbostäder som
bidrog med både lokal och mat!

Årsmötet 2012. Foto: Hamid Raziullah

Hemsida och
medlemsregister
Vi jobbar aktivt med att förbättra vår
hemsida för att göra den mer levande
och användbar för våra medlemmar.
Där finns information om kommande
möten, kontaktuppgifter till styrelsen
och allmän information om vår
förening. Nätverkande är en av
fördelarna med en företagarförening
och vi har därför beslutat lägga upp vårt
medlemsregister på hemsidan. Till att
börja med kommer vi att lägga upp
namn, adress, telefon och logotype. Är
det något företag som inte vill synas i
medlemsregistret ber vi er anmäla det
via vår hemsida
www.angeredsforetagarforening.se.
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Underrättelse om
utställning
Byggnadsnämnden har låtit upprätta
förslag till detaljplan för verksamheter
söder om Gårdstensvägen. Syftet med
förslaget är att möjliggöra nya
verksamhetsytor och att ge
förutsättningar för en
företagsetablering i en del av Göteborg
som huvudsakligen utgörs av bostäder.
Förslaget innebär att cirka 12,4 ha yta
planläggs för verksamheter medan
natur utanför dessa ytor planläggs som
allmän platsmark; Natur respektive
Park. Förslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan.
Byggnadsnämnden beslutade 2012-0305 att rubricerat ärende ska ställas ut
för granskning. Utställningstid: 25
april – 22 maj 2012. Förslaget finns
utställt för granskning på
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan
20, under utställningstiden. Besökstid
dagligen kl. 08.00 - 16.30 (ej lör- och
helgdagar).
Förslaget finns utställt även på
Angereds bibliotek, Högaffelsgatan 10,
Angered.
Förslaget finns på Göteborgs Stads
hemsida:
http://www.goteborg.se/planochbyggpr
ojekt/
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