Fläkten från

ngered
Nr 1, 2013

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 årets första nummer av
Fläkten. Det händer mycket i vårt
område. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Gårdstensbostäder startar
elbilspool
Gårdstensbostäder är först i landet att i
första hand erbjuda boende tillgång till
en elbilspool. Elbilspoolen invigdes den
23 februari och det finns två bilar på
Kaneltorget i västra Gårdsten.
Elbilspoolen är ett samarbete mellan
Göteborg Energi, Balco och Move
About och bilarna laddas bl a med
solceller. Gårdstens Elbilspool är öppen
för privatpersoner och företag och man
slipper t ex betala trängselskatt, den
ingår i timpriset. Eller bränsle – för det
fixar solen och vinden.

Angeredsgymnasiet +
Skanska Maskin = sant
Angeredsgymnasiet har under 2012
inlett ett samarbete med Skanska
Maskin AB.
Onsdagen den 6 mars fick Handels- och
administrationsprogrammet besök i
klassrummet av Ulf Wallman,
Distriktssäljare på Skanska Maskin.
Med sitt engagerade sätt att bemöta
ungdomarna blev han ett mycket viktigt
inslag i skolans vardag.
Ulf berättade allmänt om företaget
Skanska och om några större pågående
projekt både i Sverige och i övriga
världen. Resten av tiden ägnades åt att
berätta om en säljares vardag, hur
säljprocessen ser ut, vilka
arbetsuppgifter som ingår och till sist
hur man gör om man vill bli en säljare.
Angeredsgymnasiet har ett liknande
samarbete med Estrella och då är det
Ekonomiprogrammet som får praktisk
information om marknadsföring,
ekonomi, HR och miljö.
Syftet är att ge eleverna möjlighet att
sätta sina teoretiska kunskaper i ett
praktiskt sammanhang och att få
förståelse för fakta och begrepp på ett
intressant sätt.
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AFF:s Årsmöte 13 mars
Innan årsmötet fick medlemmar och
inbjudna gäster en förhandsvisning av
Angereds nya bad- och ishall, Angered
Arena. Hilda Johansson
(friskvårdssamordnare Idrott och
förening inom Göteborgs stad) hälsade
välkommen och bjöd på en
rundvandring i de 15.000 m2 stora
lokalerna.

och fräsch och kommer att bli en viktig
mötesplats för de boende i området.
Även företag och organisationer som
verkar i nordost kommer att ha stor
nytta av anläggningen, både för
företagsaktiviteter och friskvård för
personalen. Arbetsgivare som tecknar
avtal får speciella rabatter, det är bara
att höra av sig till Hilda Johansson på
följande mailadress:
hilda.johansson@ioff.goteborg.se

Först fick vi se bassänger för de minsta,
att öka simkunnigheten i området är ett
av målen med den nya anläggningen.
För de som kan simma finns både en
bassäng för lek och en traditionell 25meters bassäng. De finns en mycket
fräsch och tilltalande relaxdel med
bubbelpooler och bastu.
Nu gick vi vidare från värme till kallare
klimat. Ishallen är anpassad både för
konståkning och hockey.
Nästa anhalt var friidrottshallen. Den
gamla hallen är riven och en ny modern
hall är uppförd. Här skall alla olika
grenar kunna utöva din idrott. I husets
hjärta finns ett aktivitetstorg som skall
vara öppet för alla och man tar gärna
emot idéer på hur torget kan användas.
På andra våningen finns flera olika
lokaler för gym och träning. Lokalerna
är flexibla och kan även användas för
möten och konferenser.
Det samlade intrycket är att den nya
arenan kommer bli en tillgång för
området. Angered Arena är funktionell
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forts Årsmöte

Företagarseminarium

Konjunkturen i världen
och i Sverige

Den 27 maj arrangerar AFF och
Utveckling Nordost en uppföljning på
det lyckade mötet i november 2012. Då
bjöd vi in beslutsfattare och
intressenter att diskutera hur
näringslivet skall växa i nordost.

Inbjuden gäst till årsmötet var Helena
Trygg som är analytiker och ekonomisk
talesperson för Handelsbanken.

Team för mötet i maj är hur näringsliv
och utbildning tillsammans kan säkra
framtidens arbetskraft. Se bifogad
inbjudan. Anmälan sker till:
par.abrahamsson@businessregion.se

Stadsfest 31 augusti
En ny mötesplats växer fram i
Göteborg- mitt i Angered. Det vill vi fira
med ett stort evenemang som sätter
Angered på kartan. Vi får tillfälle att
visa upp allt positivt som händer i
Angered.

Helena berättade på ett mycket
engagerat sätt om läget i
världsekonomin.
Åhörarna lyssnade intresserat och
ställde frågor kring ekonomin i Kina,
statistiken från USA och
fördelar/nackdelar med den
gemensamma valutan euro.
Vi kan sammanfatta det med att det går
bra för Sverige just nu men det finns
orosmoln i många europeiska länder. Vi
har bra produktivitet, exportindustrin
kämpar med vår starka valuta och
många svenska hushåll har en väldigt
hög belåning.
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En känd artist kommer att uppträda
och det blir en körfestival med bl a
Angeredskören.
Företag, föreningar och köpmän
kommer att få möjlighet att synas på
scen eller på Expotorget.
Kontakta Cajsa Malmström på
Utvecklings nordost om du vill veta
mer, tel 0702-61 53 62

Vårhälsningar
Styrelsen
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Hälsningar från
International Färg som
firar 100 år
International firar i år 100-årsjubileum
som företag. Verksamheten startade i
Marieholm vid gasklockan och flyttade
till nuvarande adress i Angered 1986.

hoppas besökarna ska få en bra inblick i
både vår verksamhet och hur det är att
jobba här. Alla våra avdelningar
kommer att visa upp sig och sin
verksamhet. Se vidare bifogat program.
Anmälan senast 10 maj!

Jubileet firas på många sätt under 2013:
på fackmässor såsom båtmässan i
februari och Scandinavian Coatingmässan i slutet av maj finns extra
erbjudanden och extra representation
jubileumsåret till ära.
Vi har flera friskvårdsaktiviteter för våra
anställda. Vi har genomfört en
stegtävling i Rädda Barnens regi, där en
del av anmälningsavgiften gick till
denna fond.
Den 18 maj sponsrar vi alla anställda
inom vår koncern Akzo Nobel som
springer Göteborgsvarvet med en t-shirt
med vår logo på. Hela 100 anställda från
Angered, Bohus och Stenungsund
kommer att delta. Vår VD, som är 60+
springer som vanligt varvet,
tillsammans med Mikael Ljungberg
sitechef i Angered och 18 andra från
International Färg. Många andra
anställda kommer att heja fram dem.
Den 24 maj arrangerar
marknadsavdelningen en golftävling för
kunder och intressenter på Lerjedalens
golfbana i Gunnilse.
Den 25 maj är vårt open house, där
Mikael Ljungberg är ansvarig och
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I juni har vi en hållbarhetsdag där vi
visar vad vi åstadkommit hittills i
hållbara produkter och lösningar samt
våra framtida produkter. Vi har bl.a.
nått vårt mål att ha noll farligt avfall
från vår anläggning, allt omarbetas och
används!
I september har vi en säkerhetsdag där
alla anställda får extra
säkerhetsinformation. Vi får se filmer
om säkert arbete och lära oss släcka
med brandsläckare.
I september hålls en jubileumsfest för
alla anställda och pensionärer och på
vår födelsedag 26 september blir det ett
stort tårtkalas för alla anställda och
besökare den dagen.
För mer information kontakta:
Mikael Ljungberg
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