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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

nordosts stora potential för Göteborgs
framtid:

Här kommer årets andra 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.

– Tillsammans vill vi få Göteborg att
växa. När kungen en gång anlade
Göteborg 1621 försökte han samla det
han kände till från Tyskland, Holland
och Skottland för att få global kraft i
Göteborg. Idag lever vi i en ännu mer
globaliserad ekonomi. För att ha
möjlighet att möta utmaningarna måste
vi göra som kungen gjorde på den tiden
– utnyttja kraften där den finns. Och
om kungen en gång sa att här ska
staden ligga, så säger vi nu att här i
nordost ligger möjligheten till
framtiden.

Företagarseminarium 27
maj
I maj arrangerade Utveckling Nordost
och Angereds Företagareförening en
uppskattad uppföljning på
företagarmässan i november 2012.
Denna gång handlade seminariet om
samarbete mellan näringsliv och
utbildning – hur säkra framtidens
arbetskraft?

Karin Klingenstierna var moderator och
flera exempel på positiva samarbeten
lyftes fram av deltagarna på scen, bl.a.
Angeredsgymnasiet, Vinge Advokatbyrå
och Swedbank.
Efter fikapausen var det dags för ett
panelsamtal med representanter från
Kommunstyrelsen, Estrella, Göteborgs
Universitet, SDN Östra Göteborg och
Arbetsförmedlingen.
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Landshövding Lars Bäckström
inledningstalade och han pekade på

Angereds Företagarförening
c/o Handelsbanken
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Några idéer för att utveckla samarbetet
var fler praktikplatser, mötesplatser
mellan företag och skolor och mer
flexibelt utbildningssystem. Allt med
målsättning att Göteborg skall bli bästa
stad för barn och unga!
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Förfest i Angereds
Stadspark
Sista lördagen i augusti var det stora
festligheter i Angereds Stadspark.
Parken är inte färdigställd ännu men är
ändå den första platsen i Göteborg som
fått jubileumsmärkningen för det
kommande 400-årsjubileet 2021. Vi vill
sätta Angered på kartan som en
ypperlig plats för event och
uppträdanden och detta var
startskottet.

Bjarnegård och stadsdelschefen Thomas
Segenstedt och de framhöll allt positivt
som händer i Angered, t ex Angered
Arena, stadsparken och närsjukhuset.
Inne på aktivitetstorget i Angered
Arena var det Företagsexpo och ca 20
företag och organisationer nätverkade
och visade upp sin verksamhet för
intresserade besökare.

Foto Mats Udde Jonsson
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På den stora utomhusscenen avlöste de
olika programpunkterna varandra, bl a
La Sistema, Lani Mo, Vic Vem, Martin
Rolinski med Angeredskören och
dagens dragplåster Ulrik Munther.

Flera av våra medlemsföretag var
representerade: bl a Swedbank,
Arbetsförmedlingen, DataNova och
Gårdstensbostäder. På aktivitetstorget
kunde man också lyssna på Mustafa
Mohamed när han berättade om sin
karriär och hur han tänker för att nå
sina mål.

Det var ett program späckat med
många aktiviteter som mötte besökarna
vid den nya Angered Arena. Här fanns
ansiktsmålning, poängpromenad,
musik, skräptävling och mycket annat.
Kulturskolan Angered hade också öppet
liksom Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.
Under dagen framträdde även
stadsträdgårdsmästare Helena
Angereds Företagarförening
c/o Handelsbanken
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Angereds Företagarförening var en av
de trettio samarbetsparterna som
gjorde det möjligt att genomföra
Förfesten tillsammans med flera
medlemsföretag såsom Poseidon,
International, Estrella, Skanska,

Tel: 0725-86 84 34

E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se

Fläkten från

ngered
Nr 2, 2013

Angereds Centrumförening, Higab och
Angereds Närsjukhus.
Att det gick att genomföra Förfesten är
ett bevis på att när alla krafter jobbar
mot ett gemensamt mål då händer det
saker. Ett liknande arrangemang hade
varit svårt att genomföra med så många
intressenter någon annan stans än i
Angered. Tillsammans är vi starka!
Stort tack till alla som gjorde det
möjligt

Min plats på kartan – med
boende i nordost
På Förfesten i Angered öppnade Min
plats på kartan. Det är en utställning
med film om platser i nordost, i
Göteborg och i världen. Utställningen
är framtagen med boende i nordost i
samarbete mellan Sjöfartsmuseet
Akvariet och Utveckling Nordost.
Ett 20-tal boende i nordost har varit
med i arbetet med utställningen. De har
träffats på Estrellafabriken, i
hyresgästföreningens lokaler på
Fjäderharvsgatan i Angered och på
stadslantgården Galaxen. Träffarna har
letts av konstnärliga pedagoger från
Konstepidemin.

Film är centralt i utställningen. Här kan
du se Drömmar i nordost om det som
en gång planerades bli Europas Brasilia
– och om dagens drömmar i nordöstra
Göteborg. Du får även möta
Estrellasystrarna Mari och Anne, Erne
från stadslantgården Galaxen, Lasse i
Lärjeåns dalgång, familjen Kaos som
bjuder på grillkväll, Lani Mo, rapparen
från Bergsjön, och Sagal, boxaren från
Hjällbo. Filmerna har gjorts av CarlPontus Hjorthén och Martin Jönsson,
kända för bland annat filmen om
Blåvitt, De sista proletärerna.
Utställningen visas i entrén på Angered
Arena till och med tisdagen den 22
oktober. Därefter flyttar utställningen
till Nordstan (29/10-5/11) för att sedan
visas på Medborgarhuset i Gamlestaden
(16/11-14/12).
Filmerna kan också ses på Utveckling
Nordosts hemsida
www.utvecklingnordost.se

28 nya företag i nordost!
Stadsutvecklingsprojektet Utveckling
Nordost avslutas vid årsskiftet och ett
av delmålen var att 16 nya företag skulle
startas under projektet. Det målet har
redan överträffats och i juni 2013 hade
hela 28 nya företag startats i nordost.
Som stöd för nystartade företag finns
två småföretagarcentra (Bergsjön o
Angered centrum) som drivs av BRG
Business Region Göteborg. De hjälper
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till med vägledning och gör
företagsbesök. Dessutom har två
nätverk startas, ett för kvinnor som vill
starta eget och ett för somalisktalande
entreprenörer.
Under hösten blir det satsning på
jobbmatchning och marknadsföring av
ledig mark för företagsetablering. Allt
för att det skall bli ännu fler nya och
hållbara företag i nordost!

Det skall vara enkelt att
driva företag i Göteborg!
Göteborgs Stad och BRG har startat upp
en tjänst för att hjälp företagare i
kontakten med stadens olika
förvaltningar.
Många företagare upplever att det är
svårt att hitta rätt person för sitt ärende
och att de hänvisas vidare när de
behöver hjälp. Undersökningar visar
också att företagsklimatet behöver
förbättras.
Därför har man inrättat en företagslots
och han heter Sam Friberg. Han nås på
telefon 031-365 00 65 eller mail
foretagslotsen@businessregion.se.

Lotsen skall främst hjälpa små och
medelstora företag med
tillståndsärenden och andra frågor och
tjänsten är kostnadsfri. Målet är att alla
skall ha fått ett första svar på sin fråga
inom 24 timmar.
Vissa ärenden är enkla och andra mer
komplexa så därför klassificeras alla
ärenden enl. SKA-modellen:
S – starta upp
K – komplexa
A – allmänna
Staden inrättar också ett kontaktcenter
för konsument- och medborgarservice
och de nås på telefon 031-365 00 00. Nu
kan man ringa ett och samma nummer
för alla ärenden och personalen där kan
svara på enklare frågor.
Allt med syftet att det skall vara enkelt
att driva företag i Göteborg.

Hösthälsningar
Styrelsen
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