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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
Här kommer ett något försenat
nummer av Fläkten. Istället för en
julhälsning blir det en energikick i
januarikylan. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Frukostmöte
Den 22 november samlades
medlemmarna i Angereds
Företagarförening hos Skanska Maskin i
Linnarhult för frukostmöte. Dagens
ämne var destinationsutveckling och
hur vi kan sätta Angered på kartan.

Utveckling Nordost samarbetar med
Göteborg & Co för att marknadsföra
Göteborg som besöksmål och då inte
bara Centrum och Liseberg utan det
finns så mycket mer att erbjuda. I
Angered och Östra Göteborg finns t ex
Hammarkullekarnevalen, Kviberg,
Vättlefjäll och Lärjeåns dalgång för att
nämna några.
Angereds Centrum utvecklas genom att
hållplatsen byggs om, Bad- och Ishallen
färdigställs, Blå Stället renoveras och
aktivitetsstråket som binder samman
alltsammans rustas upp. Angereds
Stadspark kommer att bli ett utmärkt
ställe att anordna evenemang som
lockar besökare från Göteborg och
Västsverige.
Många kommer att bli engagerade i det
fortsatta arbetet. Alla idéer är
välkomna. När olika fokusgrupper
kommit med sina förslag kommer en
arbetsgrupp att ta fram en
handlingsplan hur vi får fler besökare
till nordöstra Göteborg. Målet är att får
fram några konkreta erbjudanden redan
våren 2013.
Vill du veta mer så besök Utveckling
Nordosts hemsida
www.utvecklingsnordost.se.
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AFF:s strategidag 14
november

Företagarmässa 1
november

En gång om året samlas styrelsen i
föreningen för att summera det gångna
året och göra en verksamhetsplan för
nästa år. Traditionsenligt genomfördes
mötet på Stena-båten till Fredrikshamn.

Hur får vi företagandet att växa i
nordost?

När vi summerar 2012 kan vi konstatera
att vi har följt verksamhetsplanen och
den största och mest lyckade
aktiviteten var Företagarmässan som
gick av stapeln den 1 november, se
separat artikel.
Det mest prioriterade området är som
alltid medlemsrekrytering. Föreningen
har fått ett tiotal nya medlemmar under
året men vi har också tappat några
medlemmar. De som lämnat är företag
som flyttat eller lagt ner sin
verksamhet.
Nästa års verksamhetsplan innehåller
lika mycket aktiviteter som 2012. Vi
skall hitta intressanta föreläsare som
ger inspiration och nyttig kunskap för
er medlemmar. Vi skall på ett
överskådligt sätt presentera de
mervärde som ett medlemskap i
föreningen ger. Vi skall nätverka, ha kul
tillsammans och fortsätta sprida en
positiv bild av Angered!

Det var ämnet för dagen när Utveckling
Nordost och Angereds
Företagarförening arrangerade ett
seminarium på Idéum i Gårdsten.
Programmet innehöll både tillbakablick
och framtidsvisioner. Göran Johansson
berättade hur man tänkte när
stadsdelarna i Nordost etablerades.
Representanter från företag och
organisationer fick framföra sina åsikter
och idéer. En panel bestående av
Business Region Göteborg, Västsvenska
Handelskammaren, Fastighetskontoret,
Göteborg & Co, Johanneberg Science
Park och Gårdstensbostäder samtalade
om vad som krävs för att göra Nordost
attraktivt för fler företag.
Många idéer kom upp:
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Satsa på skolan och
ungdomarna, de är våra framtida
medarbetare
Vi måste jobba långsiktigt, det
räcker inte att starta
tidsbegränsade projekt
Det är ett långsiktigt arbete att
förändra bilden av Angered och
Nordost
Det krävs uthållighet för att få
företag att etablera sig i Nordost
Alla måste jobba tillsammans för
att skapa förändring
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se
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En konkret fråga som togs upp var LoU
och hur Göteborg gör sina
upphandlingar. BRG tog den bollen och
lovade arrangera att arrangera ett
informationsmöte i ämnet.
En del frågor förblev obesvarade så det
finns ett behov av att återkomma till
vägar/infrastruktur och satsning på
ungdomar/skolan.
– Därför är det viktigt att det blir en
fortsättning på företagarseminariet. Så
till våren hoppas vi kunna bjuda in
ansvariga för de olika frågor som
kommit upp under kvällen, säger Pär
Abrahamsson, BRG/Utveckling
Nordost, som var en av kvällens värdar.

Skyltar
Skyltar i områdena Linnarhult, Storås,
Äspered och Spadegatan kommer att
sättas upp under februari månad.
Därför är det viktigt att alla som vill
synas skickar in sin beställning till Dan
Eklind omgående. Se separat
beställningsblankett och kostnaden är
blygsamma 900:- per år.

Sista dag för beställning är den 25
januari.
Missar ni detta så dröjer det ett år
innan nästa beställningstillfälle!
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Angeredsgymnasiet - mitt i
Angered och mitt i
förändring!
Angeredsgymnasiet befinner sig mitt i
en spännande förändrings- och
utvecklingsprocess. Gymnasiet har gått
från att vara en estetisk-praktisk skola
till en till största delen
högskoleförberedande. I höst har
Naturvetenskapsprogrammet och
Ekonomiprogrammet startat.
För att i allmänhet höja kvalitén på våra
utbildningar och i synnerhet se till att
våra ungdomar når högskolebehörighet,
tror vi att den bästa vägen är ett brett
och djupt samarbete. Vi arbetar på tre
sätt:
Tillsammans med Angereds
Företagarförening:
Vårt Ekonomiprogram planerar
tillsamman med Estrella ett treårigt
upplägg avseende marknadsföring,
ekonomi, HR och miljö vilket kommer
att starta under våren 2013 i vår EK1klass. På motsvarande sätt planerar vårt
Handelsprogram ett samarbete med
Skanska Maskin där logistik och
försäljning står i fokus. Genom att de
kurser eleverna läser, på detta konkreta
sätt, får en avsättning i partnerföretag
där man upplever skolans teori i
företagens praktik, ges möjlighet till en
förståelse av fakta och begrepp på ett
sätt som annars inte är möjligt.
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Tillsammans med SDF Angered:
Vi träffar regelbundet sektorschefen för
utbildning och områdescheferna för att,
med Angereds ungas bästa för ögonen,
planera bästa tänkbara utbildning i ett
15-årsperspektiv dvs från 6 – 20 år.
Detta kan komma att innebära en
gemensam ferieskola, sammanhållna
naturvetarutbildningar samt en
fotbollsinriktning.
Tillsammans med högskola och
universitet:
Idag genomför våra naturvetarelever i
år 1 all sin undervisning i kemi och
biologi på Göteborgs Universitet,
närmare bestämt Lundbergslaboratoriet
på Medicinareberget. Strax efter nyår
skriver vi förhoppningsvis kontrakt med
Chalmers Tekniska Högskola för att i
deras lokaler bedriva all
fysikundervisning i år 2. På detta sätt får
vi dels en högkvalitativ undervisning i
lokaler med utrustning vi aldrig skulle
kunna tillhandahålla själva och dels
sänks tröskeln avsevärt för våra
ungdomar att senare söka vidare till
universitet/högskola. De vistas redan
nu i samma miljö som studenter, äter
lunch med dem och träffar forskare i sin
vardag.

Årsmöte 13 mars

Boka redan nu in årsmöte i
Angereds Företagarförening som
blir den 13 mars kl 18:00.
Det blir ett spännande föredrag
om det ekonomiska läget och vi
kommer också att dela ut
föreningens årliga utvecklingspris.

Hälsningar
Styrelsen

Kom gärna och hälsa på oss!
På webben: www.angeredsgymnasiet.se
I skolan: Grepgatan 9
Lena Ericsson, gymnasieskolenhetschef
070 – 634 47 30
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