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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.

Årsmöte hos Estrella

Efter utdelning av utvecklingspriset (se
separat artikel) fick de 25 deltagarna
lyssna på ett intressant föredrag av
Håkan Frank, polisenhetschef för
Nordöstra Göteborgs polisdistrikt.
Trygghet är en viktig fråga för våra
medlemmar och Håkan fick många
frågor.

Onsdagen den 26 mars höll AFF
årsmöte med efterföljande föredrag och
mat.

Håkan berättade att Angereds Centrum
har flest stölder och att de flesta brott
begås mellan kl 15-18.

Mats O Persson hälsade välkommen till
Estrella och därefter informerade
Arbetsförmedlingen i Angered om sina
tjänster. AFF och Arbetsförmedlingen
har dessutom inlett ett samarbete för
att minska ungdomsarbetslösheten.

Staden har huvudansvaret för
trygghetsfrågorna men fastighetsägarna
är viktiga i sammanhanget.

Senaste nytt
Här kommer vårens nummer av
Fläkten. Maila oss gärna om du har
något intressant som är värt att berätta
om i nyhetsbrevet.

Ordförande Christina Lööf inledde
årsmötet som innehöll de vanliga
punkterna som verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse.
Foto Hamid Raziullah

Håkan poängterade att det är viktigt
med långsiktighet och kommunen och
polisen har en strategiskt satsning som
heter Trygg i Angered och syftet är att
komma tillrätta med
förortsproblematiken.
Foto Hamid Raziullah

Angereds Företagarförening
c/o Handelsbanken
Box 2065, 424 02 Angered

Det är också viktigt att ha en
invånardialog och polisen jobbar med
områdespoliser samt att visa på
människan bakom uniformen.
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se

Fläkten från

ngered
Nr 1, 2014

Efter en frågestund fick vi vandra över
till Estrellas matsal där en välsmakande
buffé var uppdukad.
Efter mat och mingel var det dags att
avrunda. Alla deltagare fick med sig en
goodiebag med Estrellas produkter, en
gest som var mycket uppskattad. Tack
så mycket!

far arbetade i över 40 år med livsmedel i
hemlandet Iran, där han också drev ett
eget slakteri. I Sverige tog de tillvara på
erfarenheterna och kunskaperna och
startade Babak Kött & Chark i Gårdsten
1994.
Butiken firar med andra ord 20årsjubileum i år och har idag tolv
anställda. Butiken är en av få i Sverige
som styckar hela djur själva och den
levererar kött till över 100 restauranger.

Foto Hamid Raziullah

Foto Hamid Raziullah

Priset i form av en vindsnurra är
formgivet av Elsa Boman som vann
designtävlingen som sponsrades av
Göteborg Energi.
Stort grattis till Babak Kött och Chark!

Utvecklingspriset
Det var fjärde gången som AFF delade
ut sitt årliga utvecklingspris.
2014 års mottagare är Babak Kött &
Chark som får utmärkelsen bland annat
för att de sätter Angered i fokus samt
bidrar till sysselsättning och mångfald.
Ägaren Babak Seyed Hoseini är andra
generationen i familjeföretaget. Hans
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Trygghetsrådet
Angereds Företagarförening sitter med i
Trygghetsrådet i Angered.
I rådet sitter också representanter för
kommunen, fastighetsägare, Polisen,
Räddningstjänsten och olika föreningar.
Aktuellt från senaste mötet är att
åtgärda de problem som framkom i
Trygghetsundersökningen. Först börjar
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se
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man med nedskräpning och klotter –
med start och extra fokus på
Hammarkullen där problemen är stora.
Berörda parter skall träffas och ta fram
en delrapport innan den 20 maj.

Nya medlemmar 2013
När vi summerar antalet medlemmar i
AFF så ligger vi kvar på drygt 70
medlemmar. Varje år lämnar några pga
av nedläggning, flytt eller andra
orsaker. Intresset är stort att gå med i
företagarföreningen och vi hälsade
följande medlemmar välkomna under
2013:

Rundabordssamtal
Business Region Göteborg bjöd in till
frukost och samtal den 3 april på
Rymdtorget i Bergsjön.
Syftet med träffen var att skapa dialog
mellan politiker och företag och ge
politiken insikt i vilka
problemställningar företag ställs inför.

JA Precisionsteknik
Mawab AB
Agnesbergs Däckservice
Arilds Småmaskinsservice
Berendsen
BIZ Consulting
Civilförsvarsförbundet i Göteborg
EGO Sole Trader
Finska Folkhögskolans Stiftelse
G.I.Fastighetsservice HB
Grogrunden
LTI Isolering
Lärjeåns Café o Trädgårdar
Simson Motor Company
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Foto Hamid Raziullah

Från kommunstyrelsen deltog Anneli
Hultén och Jonas Ransgård. Flera av
våra medlemsföretag var representerade
(Datanova, Lärjeåns Café och
Trädgårdar, Estrella)
Ämnen som kom upp var hur vi kan
skapa möten mellan människor från
olika delar av staden. Både hur vi kan
öka besöksnäringen i nordost samt hur
vi lockar ingenjörer att välja
arbetsgivare i Angered?
Vi diskuterade de svårigheter som finns
för socialt företagande, dvs företag som
försöker skapa arbete åt människor som
står längt från arbetsmarknaden.
Alla tyckte det var en givande träff som
gav mersmak så fortsättning följer……
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se
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Seminarium Idéum 19 maj
Satsningen på näringslivet i nordost har
varit lyckad med 56 nya företag och sju
etableringar på den lediga marken. Det
konstaterades på företagarseminariet som
Angereds företagarförening nyligen höll på
Ideum konferenscenter i Gårdsten.
Asfaltstjänst, Frode Laursen och Promoters
Textil är några av företagen som nu
etablerar sig på områdena som
marknadsförts under projektet. Den
senaste nyheten är att SEFA AB fått
markanvisning i Gårdsten där företaget
planerar ett logistikcentrum.
Patrik Andersson, BRG, Kristin Cadier,
Fastighetskontoret, och Susan Runsten,
Utveckling Nordost, sammanfattade
erfarenheterna från det stora EU-projektet i
nordost som avslutades vid årsskiftet. De
var eniga om att projektet, vid sidan av
goda resultat, bidragit till att utveckla nya
och bättre metoder för samverkan och
samarbete som behövs för ett gott
samhällsbyggande.
Frågan som stod i fokus på seminariet var
hur vi nu tar tillvara på möjligheterna och
går vidare för att skapa nya jobb och fler
företag.
Ett politiskt mål i Göteborg är att hälften av
alla tjänsteupphandlingar ska ske med
social hänsyn. Flera exempel presenterades
på hur det kan bli ett verktyg för hållbar
utveckling. Hama Ali från Gärde Wesslau
Advokatbyrå beskrev EU:s nya
upphandlingsdirektiv och hur det öppnar
dörren för social upphandling.
Här kan exempelvis bostadsföretag spela en
central roll i samarbete tillsammans med
företag som vill bidra till samhällsbygget.
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Christina Ingelsten från Skanska Nya Hem
berättade hur uppemot 80 arbetslösa
bostadsgäster fått jobb när ett
miljonprogram byggs om i Vivalla, Örebro.

Foto Hamid Raziullah

Gårdstensbolaget är ett mer lokalt exempel
som i många år verkat för att deras
hyresgäster ska få arbete och praktik samt
även stöd att driva företag. På plats fanns
både Libella kakel och Babak kött & chark
för att berätta hur mycket stödet från
Gårdstensbostäder betytt för dem. I
Bergsjön fick flera hyresgäster jobb när
Familjebostäder i sin nya upphandling av
städ krävde att sju av tio anställda skulle
vara boende.
Det avslutande panelsamtalet slog fast
vikten av att nu ta ett handslag för nordost
och för Göteborg, som Jan-Åke Ryberg, f.d.
samordnare för Vision Angered, uttryckte
det. Om alla goda krafter går samman kan
den positiva utvecklingen drivas vidare.

Vårhälsningar från
Styrelsen
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se

