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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

hänsyn i form av sysselsättningskrav i
förfrågningsunderlag.

Här kommer årets tredje nummer av
Fläkten med nyheter från Nordost.
Maila oss gärna om du har något
intressant som är värt att berätta om i
nyhetsbrevet.

Prioriterade målgrupper är ungdomar,
utrikes födda samt funktionshindrade.

AFF Höstmöte
En regnig onsdagskväll i mitten av
oktober hade AFF höstmöte hos Estrella
i Storås. Tema för träffen var Social
hänsyn vid upphandling i Göteborgs
Stad.
Vi började kvällen med en välsmakande
soppa tillagad av Estrellas restauratörer.
Därefter fick vi oss nyttig information
till livs. Maja Ohlson, projektledare på
Upphandlingsbolaget, visade bilder och
berättade om nuläge och stadens
ambitioner.

Processkarta är framtagen för de tre
områdena: målgrupp, upphandlare och
leverantör.
En stödfunktion på
Upphandlingsbolaget synkroniserar de
tre processerna.
Därefter fick vi ett exempel från
verkligheten då Wahid Raziullah, vVD
på Datanova, berättade hur bolaget
vann ett serviceavtal för
Appleprodukter i skolverksamheten i
Storgöteborg.

Foto Hamid Raziullah

Istället för att kassera trasiga produkter
och köpa nytt kan man laga
produkterna så de går att använda igen.
Foto Hamid Raziullah

Det sparar både kostnader och miljön!

Under 2014 skall minst 50 % av stadens
tjänsteupphandlingar ske med social
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Trygghetsrådet
Trygghetsrådet fortsätter sitt arbete och
senaste mötet var hos Stena Fastigheter
i Lövgärdet. Mötesplatsen Kryddan som
är ett samverkansprojekt mellan
Hyresgästföreningen, Poseidon och
Stena Fastigheter informerade om sin
verksamhet som syftar till att stärka
unga och skapa förtroende. Man vill
också öka ungas engagemang och
inflytande och många olika aktiviteter
pågår på Kryddan. Andra aktiviteter
under hösten är trygghetsmässa i
Hjällbo, trygghetsvandring i Gårdsten
och Polisen har genomfört en
medborgardialog på Angereds Torg.

Angereds Företagarförening brukar
annonsera och inför 2015 erbjuder vi
våra medlemmar att vara med och dela
på en helsida. Kostnaden för deltagande
företag blir 3.000:- plus moms. Ni som
är intresserade av att synas i bilagan
som når ca 250.000 hushåll skickar ett
mail till:
info@angeredsforetagarforening.se

Gårdstens nya matbutik!

Foto Gårdstensbostäder

Hammarkulle karnevalen
40 år
2015 års karneval går av stapeln den 2931 maj och eftersom det är 40-års
jubileum kommer karnevalsbilagan att
vara extra stor.

Den 12 november kl 10 öppnades
dörrarna till ICA Supermarket i
Gårdsten. Butiken invigdes av ICAhandlare Fredrik Silverin och tf VD på
Gårdstensbostäder Michael Pirosanto.
Vi fick en fantastisk start och det var
full rulle hela dagen, säjer Fredrik
Silverin.
Vi är jätteglada för att ICA flyttat in i
Gårdsten, säjer Michael Pirosanto.
Detta har de boende i Gårdsten väntat
på länge.
Butiken har fokus på färskvaror och
världens mat och är öppen alla dagar
mellan 8-22.
Butiken ger nya arbetstillfällen till
Gårdsten och man har bl a anställt 15
ungdomar.
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Samhällsbygget Gårdsten

Nya medlemmar 2014

I Gårdstensbostäders uppdrag ingår
inte bara att förvalta fastigheterna utan
också att utveckla och förnya
stadsdelen. Den 14 oktober träffades
olika intressenter och företag på Idéum
i Gårdsten. Gårdstensbostäder
informerade om olika pågående och
planerade aktiviteter som fotbollsskola,
seglarskola i Långedrag och
träningsträffar med GöteborgsVarvet.

Intresset är stort för att gå med i vår
förening och vi har bl a fått många nya
medlemmar från GamlestadenMarieholm-Alekärr-Kortedala-Bergsjön:
AG Entreprenad
Alelyckans Sporcenter
Angered Kamelcenter
Apple Hotels
Axfood Snabbgross
Bygg Plåt Svensson & Söner
Ciceronen
Fassi Sverige
Finns Städ o Fönsterputs
First Cargo Sweden
Hapag-Lloyd Sweden
Hellbergs Ståldörrar
Ibis Styles Göteborg City

Läxhjälp till högstadieelever i utsatta
områden har pågått några år och nästa
projekt är start av El Sistema kör och
orkesterskola. Flera av de deltagande
företagen lovade på rak arm att stötta
med pengar!
Deltagarna på mötet blev dessutom
inspirerade av Thomas Ravelli och
serverade god buffé av restaurangskolan
Kökstrappan.

Jojjens Däckservice
Kortedala Begravningsbyrå
Kortedala Glasmästeri
Kvibergs Marknad
SEB
Swedish Match
Hjärtligt välkomna som medlemmar i
en förening som växer!
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Har du företagserfarenhet
och vill ge tillbaka?

studenterna på vad som väntar efter
avslutade studier.

I Göteborgs - och särskilt nordosts näringsliv "kryllar" det av potentiella
entreprenörer.
Nu söker vi mentorer bland etablerade
företagare i syfte att förverkliga denna
potential.
Har du företagserfarenhet och vill
figurera som en bollplank,
dialogpartner åt en ung företagare?

Foto Skanska

Besöksadress: Angereds Torg 12 |
Postadress: Box 111 19, SE-404 23
Göteborg, Sweden

I början av december arrangerade
Skanska ett besök på kontoret i Gårda
för att sedan åka ut till Frihamnen där
Älvstranden presenterade planer för
utvecklingen av Frihamnsområdet.
Tanken med dagen var att ge
gymnasieungdomarna insikt i hur de
olika yrkesrollerna inom Skanska ser ut
samt att engagera dem i
stadsutvecklingen. Det fortsatta
samarbetet innehåller bl a mattestugor
inför prov och hjälp med CV-skrivning
inför sommarjobb.

Tel: +46 (0)31-61 24 02 |
www.businessregion.se

Kontaktuppgifter
Företagslotsen

Som mentor får du även tillgång till ett
stort nätverk av mentorer samt till
andra entreprenörer.
Kontakta
Dahir Khalid, konsult
Business Region Göteborg AB

Angeredsutmaningen
Angeredsutmaningen är ett initiativ
som tagits för att skapa bryggor mellan
skola och externa partners inom
näringslivet och offentlig sektor. Deltar
gör bl a Estrella och Skanska. Företagen
erbjuder studiebesök, praktikplatser
och nätverk för att förbereda
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Många företagare upplever att det är
svårt att hitta rätt person för sitt ärende
med Göteborgs Stad. Därför finns det
två företagslotsar som hjälper
företagare med tillståndsfrågor och
liknande ärenden: Sam Friberg och
Torbjörn Kvarefelt
De nås via mail:
foretagslotsen@businessregion.se eller
telefon 031-365 00 65
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se
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Nytt finansieringsstöd för
socialt företagande
Två miljoner i potten!
Business Region Göteborg har fått ett
uppdrag från Göteborgs Stad att under
2014-2016 skapa bättre förutsättningar
för socialt företagande i staden genom
stöd till affärsutvecklande insatser.
Om du verkar inom Göteborgs Stad och
tillhör sektorn socialt företagande kan
du få rådgivning och finansiering för
utvecklingsinsatser.
Mer information finns på BRG´s
hemsida
www.businessregion.se/sv/finansierings
stod-socialt-foretagande

Medlemsenkät
Styrelsen i AFF kommer efter nyår att
skicka ut en medlemsenkät. Föreningen
växer och det har kommit till många
nya medlemmar.
Vi vill veta vilka frågor ni tycker är
viktiga för föreningen att driva och hur
vi bäst kan skapa medlemsnytta. Så vi
är mycket tacksamma om ni tar er tid
att svara på våra frågor!
Svaren kommer att redovisas på
årsmötet.

Årsmöte 26 mars
Boka in den 26 mars då AFF har
årsmöte och utdelning av
utvecklingspriset.
Inbjudan med program kommer i
februari.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Styrelsen
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