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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 det höst igen. Då kommer som
vanligt ett nytt nummer av Fläkten.
Maila oss gärna om du har något
intressant som är värt att berätta om i
nyhetsbrevet.

Vårlunch
En varm och skön onsdag i maj
träffades 20 glada medlemmar på
Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.
Vi åt en läcker soppa med gott bröd och
det hela avslutades med kaffe och kaka.
Lärjeåns Kafé och Trädgårdar är ett
kooperativt socialt företag som skapar
jobb för människor som har svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden.
Trädgårdsmästare Tobias Johansson
berättade om odlingsverksamheten på
ett inspirerande sätt. Intresset för
odling ökar och vi människor mår bra
av att vara ute i naturen.
Vi fick en rundvandring i trädgården
och i växthuset kunde man köpa
egenodlade plantor.
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Företagarmässa i nordöstra
Göteborg 1 november
Vad krävs för att företagandet skall växa
i nordost? Frågan kommer att
diskuteras på en mässa som arrangeras
av Angereds Företagareförening i
samarbete med Utveckling Nordost.
Göran Johansson inleder med en
tillbakablick till tiden då
miljonprogrammet byggdes och
därefter blir det paneldebatt med
aktörer från olika västsvenska
intressenter.
Vi startar kl 16:30 på Idéum i Gårdsten
och ni kan redan nu anmäla er till
jan-ake.ryberg@angered.goteborg.se
Syftet med träffen är att visa på de
möjligheter som finns i nordost för
företag som vill växa eller är
intresserade av nyetablering.
Företag och organisationer kommer att
få möjlighet att informera och visa upp
sin verksamhet. De medlemmar som
önskar delta med en monter kan höra
av sig till Jan-Åke Ryberg eller Christina
Lööf.
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Aktuellt från Utveckling
Nordost

startar i oktober och kommer att pågå
till våren 2013. Mer information finns på
hemsidan:

Det är mycket som händer i Nordost!
Det finns mycket information och
intressanta inslag på hemsidan
www.utvecklingnordost.se, passa på att
besök den!

www.trafikverket.se/vag190angeredsstorasvag

Här är ett axplock av nyheter från
Utveckling Nordost:
Småföretagarcentrum i Bergsjön är nu
öppet. Där kan man ställa frågor om
företagande och få råd och hjälp.
Rotary i Angered startar ett
mentorprogram för småföretagare i
nordost som vill ha stöd, inspiration
och vägledning.
Den förste september var det invigning
av konstverk på Hammarkullens
spårvagnshållplats. Detta är Göteborg
störst offentliga verk.
Ni har väl inte missat att kören från
Angered har deltagit i körslaget. Men
fastän vi höll tummarna för Team
Rolinski så räckte det tyvärr inte hela
vägen till seger.

Cirkulationsplats väg 190
Gråbovägen är mycket trafikerad och
det är ofta köer vid den nuvarande
trevägskorsningen mellan väg 190 och
Angereds Storåsväg. För att förbättra
framkomligheten bygger Trafikverket
istället en cirkulationsplats. Arbetena
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Presentation av
Vidarebemanning
Vidarebemanning startades som ett
svar på de utmaningar vi ser i nordöstra
Göteborg. Företaget startades i våras av
Samuel Wilck och Boje Elebo. Vår
vision och målsättning är att vi ska
kunna vara en resurs som arbetar för
ökad sysselsättning och bättre
integration. För att uppnå detta arbetar
vi på flera olika plan.
Grundiden när vi startade var att vi ska
bedriva bemanningsföretag där vi
rekryterar, anställer och hyr ut. Vår
målsättning är att hitta kompetent
personal i vårt närområde där vi verkar.
Våra första kund var inom
byggbranschen där vi hyr ut snickare
till Interoc AB. När det gäller
bemanning vill vi hela tiden ha kontakt
med fler företag som delar vår vision
om att det bästa sättet för att
åstadkomma en positiv utveckling i
nordost är att fler härifrån får chansen
att visa vad de går för på
arbetsmarknaden. Genom att
samarbeta med Vidarebemanning och
hyra in personal kan man som
företagare göra en konkret insats. Det
blir ett sätt att rekrytera med låg risk
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eftersom att vi tar arbetsgivaransvaret
och samtidigt ett konkret sätt att verka
för ökad sysselsättning och bättre
integration i nordöstra Göteborg.
Vidarebemanning håller just nu på att
bredda verksamheten och vi har nyligen
blivit upphandlade av
arbetsförmedlingen som etableringslots
och jobbcoach vilket ytterligare
förbättrar våra möjligheter att verka för
ökad sysselsättning i området.
Vi är väldigt glada över att nu få bli en
del av Angereds företagarförening och
hoppas bli en aktiv del i Angereds
näringsliv framöver. Vi vill gärna
samarbeta med fler företag här i vårt
närområde.

av en fastlagd struktur och verktyg som
samlar upp alla idéer och tvingar oss att
bli mycket konkreta.
Tanken är helt enkelt att vi ska arbeta,
dela idéer och tankar och
förhoppningsvis komma fram till kloka
saker. Kanske blir det lite debatt, men
mest ska vi försöka vara kreativa och
konkreta. Vi kanske inte kommer att
lösa alla utmaningar på en och samma
gång, men vi kan komma ett steg vidare
i vårt gemensamma uppdrag om ett
mera välmående nordost.
Gemensamt kan vi lösa många
utmaningar för människors hälsa i
Nordost!
Välkommen!

Marina Olsson, sjukhusdirektör
Angereds Närsjukhus

Datum: Den 5/11
Plats: Matsalen, Blå Stället,
Angered
Tid: Klockan 15.30 -18.30
Vi bjuder på smörgås och fika. Osa
senast den 24/10 till
event.ans@vgregion.se

Inbjudan
Dina åsikter, kunskaper och idéer är
värdefulla! Allt för att sjukvården i
Nordost ska utvecklas på bästa sätt och
ge bästa möjliga vård till dom vi är till
för.
Därför vill vi bjuda in dig till en
workshop, där vi samlar olika
människor – både invånare, politiker
och representanter från sjukvården –
för att se om vi tillsammans har idéer
som kan förbättra hälso- och
sjukvården i området i framtiden.
Denna workshop genomförs med hjälp
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Visionsavstämning och
Bomässa i Gårdsten
Söndagen den 14 oktober var det mingel
i Idéum i Gårdsten. Då bjöd
Gårdstensbostäder tillsammans med
byggföretag i området, stadsdelen och
Göteborg Stad in till en bomässa om
framtidens boende i Gårdsten. Många
intresserade kom och avnjöt kaffe och
kanelbulle samtidigt som de
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diskuterade både småhus på
Kryddhyllan, odlingslotter, lekplatser
och utegym. Många idéer presenterades
och diskuterades kring den fortsatta
byggnationen i västra Gårdsten.
Exempelvis planeras nya punkthus med
både bostadsrätt och hyresrätt ihop
med det nya parkområdet ner mot
Kryddhyllan. BoPlats Göteborg hade
hyrt en buss som körde intresserade till
utställningen i Gårdsten. Dessutom
hölls en föreläsning av chefen för
planavdelningen på
Stadsbyggnadskontoret, Gunnar
Persson som pratade om att binda ihop
förorterna med övriga Staden.
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Trevlig höst
Önskar
Styrelsen
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