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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 höstens nyhetsbrev som
bytt namn till Fläkten från Nordost.
Maila oss gärna om du har något
intressant som är värt att berätta om i
nyhetsbrevet.

DataNova gynnar miljön
och sänker kostnader
Datanova som sedan länge är medlem i
AFF har tecknat serviceavtal med
Göteborgs stad för service och
reparationer av samtliga Appleprodukter i kommunen.
Avtalet innebär en stor besparing för
kommunen som nu kan reparera
surfplattor, stationära och bärbara
datorer samt mobiltelefoner istället för
att kassera trasiga enheter och köpa
nya.

utvecklats till ett serviceföretag. I takt
med detta ändrades namnet till
DataNova ServicePoint®. Två nya
servicebutiker öppnades i
Göteborgsområdet och nu planeras för
ytterligare expansion.
– Ramavtalet med Göteborgs Stad är
något som vi är mycket stolta över
förstås, och det är en milstolpe för
DataNova ServicePoint® berättar Vice
VD Wahid Raziullah.
– Vårt motto "Tänk smart. Tänk grönt.
Tänk besparing" passar som hand i
handske med stadens tankar kring
miljöpåverkan, fortsätter VD:n Hamid
Raziullah.

Information från BRG
Business Region Göteborg samlar
representanter från
företagarföreningarna till möte varje
kvartal. På träffen i början av september
fick vi färsk information om läget i
Göteborgsregionen av Mårten
Andersson som är omvärldsanalytiker
på BRG:
Tillväxten i Europa och USA ligger
kring 2 % men återhämtningen går
långsamt. Kina däremot har en mycket
positiv utveckling.

VD Hamid Raziullah och Vice VD Wahid Raziullah

Familjeföretaget DataNova som
startades 1992 i Angered, är från början
ett hårdvaruföretag som med åren
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Göteborgsregionens befolkningstillväxt
är lägre än Malmö och Stockholm men
när det gäller sysselsättningstillväxt
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ligger Göteborg högst, nästan 20 %
ökning sedan 2000.
Arbetslösheten ligger på 6,9 % jämfört
med riket som ligger på 7,7 %. Mest
utsatta på arbetsmarknaden är personer
utan gymnasieutbildning, arbetslösa 55
plus och utrikes födda. Antalet jobb
ökar men det saknas t ex murare och
betongarbetare och finns överskott på
administratörer och butikssäljare.
Mer information och rapporter finns på
www.businessregion.se
Via BRG når man också Göteborgs
Stads Företagslots. Företagslotsen
hjälper dig som i första hand driver ett
litet eller mellanstort företag i din
kontakt med kommunen.

2. Lokallager Storås, 14
bostadsrätter för verksamheter
där mindre företag kan äga och
utveckla sin lokal
Områden för framtida etablering är
Rävebergsvägen och Söder om
Gårdstensvägen. Fastighetskontoret har
information på sin hemsida.

Medlemsrekrytering
Angereds företagarförening stärker
samarbetet i Nordost med rekrytering
av medlemmar från Gamlestaden
Marieholms Industriförening som lades
ner i våras.

Etableringar
BRG har även en aktiv roll när det gäller
stadsutveckling. I september startade
markanvisningsprocessen för
Frihamnen. Logistikanläggningar
planeras i Torslanda och Kungälv.
Under året har Saigon Food flyttat in
med huvudkontor och centrallager i
nybyggda lokaler på Hjällbovägen i
Angered. Saigon Food är ett
familjeföretag som importerar och säljer
livsmedel från Sydostasien.
Två etableringar som planerar att starta
2014 är
1. Hundstallet, Bergsjödalen som
tar hand om övergivna hundar.
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Mitt namn är Lars Holmquist och jag
arbetar för Angereds Företagarförening,
AFF, som medlemsvärvare. Jag har
mångårig erfarenhet av både
företagarföreningar och
rekryteringsarbete i mina tidigare roller
som projektledare och jobbmatchare i
nordost.
Målsättningen för föreningen är att
fortsätta växa och stärka nordost,
med målet att ha minst 100
medlemmar 2014/2015.
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Jag är van att arbeta med både nya och
befintliga företag i Angered och
Gamlestaden. Dessutom arbetar jag
även som mäklare och lokaluthyrare i
Alekärr/Gamlestadens Köpcenter. Det
är ett spännande område som växer dag
för dag.
Strategi för medlemsutveckling
Denna strategi sätter upp målet för
medlemsutvecklingen framåt och
beskriver hur verksamheten kan
bedrivas och utvecklas för att målet
skall nås.
En avgörande framgångsfaktor är
företagarföreningens förmåga att ta
fasta på det som förenar och se styrkan i
sammanhållningen. Att det blir en
tydlig fördel för dem som utgör kärnan
i föreningen, nämligen de medlemmar
som aktivt bedriver företag i Angered,
Bergsjön och Gamlestaden.
Att AFF kan infria de förväntningar som
finns inom de olika målgrupperna och
att medlemmarna är nöjda är grunden
för en positiv medlemsutveckling. Men
det är inte tillräckligt – det krävs också
ett målmedvetet rekryteringsarbete där
företagarföreningen bjuder till
medlemsmöten.
Rekryteringen sker både genom
specifika rekryteringsinsatser i form av
att gå runt i områdena och besöka
företag, ringa och boka möte och andra
direkta medlemskampanjer via
strategiska samarbeten med andra

aktörer, typ Rotary Angered och
Business Region Göteborg.
I samarbete med andra organisationer,
skapas vinna-vinna lösningar genom
ömsesidiga samarbeten och
direktkampanjer till speciella
målgrupper:








Bjuda in till seminarier med
intressanta föreläsare och kända
företagsprofiler.
Utveckla medlemmars nätverk,
mötesplatser och
specialintressen som möter
dagens och morgondagens krav
på engagemang.
Utveckla kommunikationen och
dialogen med den enskilde
medlemmen.
Synliggöra vad vi gör och
engagera företagen att tillföra
nya medlemmar, t ex grannar på
gatan i industriområdet.

Medlemsvård
Det grundläggande för en förening är
att medlemmarna känner sig delaktiga i
föreningen.
Det är väsentligt att medlemmarna
känner till vilka som sitter i styrelsen
och som har fått förtroendet att leda
föreningen mellan årsmötena. Det är
viktigt att medlemmarna känner till
vilka personer som ingår i
valberedningen och hur man kommer i
kontakt med dem.
Visioner, policies, aktivitet och
handlingsplaner som föreningen
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antaget och verkar efter skall vara
tillgängliga.
Besök gärna vår hemsida där du finner
aktuell information.

Välkommen att kontakta Lars
Holmquist
Tel: 0738 100 255
Mail: larhol0705@gmail.com

Angered ska vara en öppen,
vacker och trygg stadsdeloch ren!
Angereds Företagarförening var med
och plockade skräp under en städdag i
somras i Hammarkullen. Knut
Jacobsson, styrelseledamot, och
Michael Pirosanto, valberedningen,
deltog tillsammans med boende. På
plats fanns även Ali Moeeni, ordförande
i stadsdelsnämnden, fritidsgården
Mixgården, medborgarkontoren i
Hammarkullen och Angered centrum,
Trygg, vacker stad och
Miljöförvaltningen. Initiativet kom från
Angereds Trygghetsråd där
företagarföreningen ingår. Bakgrunden
var att boende i Hammarkullen
upplever nedskräpning av området som
ett problem. Det framkom i en
trygghetsundersökning som
genomfördes 2013.
Efter städningen bjöds det på fika.
Arrangemanget drog mycket folk, och
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samtalen med invånarna är värdefulla i
rådets fortsatta arbete med
trygghetsfrågor.
En ny städdag planeras under våren
2015. Då ska även stadens centrala
politiker bjudas in.
I Angereds trygghetsråd ingår, förutom
företagarföreningen, lokala tjänstemän
och politiker, representanter från de
lokala bostadsbolagen och köpmännen,
polisen, räddningstjänsten,
Angeredsgymnasiet och
Arbetsförmedlingen.

Stadslandet Göteborg
AFF är med och stöttar en ansökan till
Jordbruksverket om pengar för att
starta ett lokalt partnerskap för
utveckling av projekt inom områden
som näringslivsutveckling,
innovationer, kompetensförsörjning,
lantbruksfrågor osv.

SDF Angered och Östra Göteborg deltar
liksom den nystatade
Utvecklingsgruppen Bergum Gunnilse.
Gruppen har bildats för att stärka
banden mellan landsbygden i Nordost
och staden.
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Inom ramen för Utveckling Nordost har
man gjort en förstudie kallad
Stadslandet Göteborg. Av rapporten
framgår att i nordöstra Göteborg bor
många personer med stor kunskap om
naturbruk, förädling och gröna näringar
från hela världen. Intresset för
stadsodling ökar, restauranger i
Göteborg eftersöker närproducerade
varor och just nu är det högsäsong för
skördemässor där bönder och odlare
säljer sina varor.

Tidsmässigt ligger bygget cirka två
veckor efter tidsplanen med planerad
inflyttning tredje kvartalet 2015.
Under tiden rullar verksamheten på
som vanligt, med mottagningar på olika
håll i Angered och i Gamlestaden. Bland
annat har ungdomsmottagningen dragit
igång projektet So Fresh – ett nytt
grepp för att få unga att sluta (eller inte
börja) röka.

Nästa steg är att skriva en strategi och
den skall lämnas till Jordbruksverket
innan den 1 december.

Angereds Närsjukhus
börjar ta form
Just nu jobbar cirka 130 personer på
byggarbetsplatsen där Angereds
Närsjukhus växer fram. Arbetet pågår
för fullt med installationer av el, rör,
sprinklers och ventilation.
Mellanväggarna är snart på plats och
mattor läggs, glasgångarna får klinkers
och innegårdar på tema vatten börjar ta
form. På den utvändiga fasaden
monteras skivor med ett speciellt
mönster framtaget för Angereds
Närsjukhus - det är Lärjeån som slingrar
sig fram genom skog och bebyggelse.

Foto Angereds Närsjukhus

Medlemsmöte 15 oktober
Boka in den 15 oktober då AFF har
höstmöte hos Estrella i Storås. Tema för
träffen är Upphandling med social
hänsyn.
Inbjudan med program kommer inom
kort.

Hälsningar från
Styrelsen

Foto Angereds Närsjukhus
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