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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.

Svinesundsbron, Uddevallabron och Turning
Torso.
Tanken med fläkten är att fler av våra
medlemsföretag skall presentera sig och
berätta om sin verksamhet

Ny Ordförande

Ordförande Mikael Ljungberg har ordet
Som ny ordförande är det på sin plats att
presentera sig och visa vilka ambitioner jag
och styrelsen har. Detta känns extra viktigt i
det skede vi är med företagarföreningen där vi
nu representerar företag från östra och
nordöstra stadsdelarna ca 140 medlemmar.
Jag arbetar som anläggningschef på
AkzoNobels anläggning som ligger i Äspereds
Industriområde och tillverkar produkter under
varumärket International Färg. Vi är en av de
större privata arbetsgivarna i NO med ca 160
anställda. Huvudsakligen tillverkar vi
rostskydds och brandskyddsprodukter och
omsätter ca en miljard kronor. 95% av det vi
tillverkar går på export. Våra produkter
används bl.a. på Öresundsbron,
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Min ambition i företagarföreningen är att vara
med att påverka utvecklingen i området och
skapa goda förutsättningar för företagen och
samhället att utvecklas positivt. För att alla
medlemsföretag skall se hur det växer i
området så har vi till 17 september bjudit in
en byggherre, Stadsbyggnadskontoret och
Park och Naturförvaltning att berätta på hur
de tänker sig utvecklingen. Boka detta datum i
era kalendrar.
Dessutom är vi med i två forum för en säkrare
stad rapport från trygghets forum i Östra
Göteborg och Trygghetsrådet i Nordost. Vi vill
verka för att skapa en positiv bild och ge vår
syn i dessa forum.
Nu stärks trygghetsarbetet i Östra Göteborg
Sedan flera år tillbaka har arbetet inom ramen
för BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) och SSPF
(Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid) i Östra
Göteborg varit viktiga delar att främja arbetet
med trygghet och säkerhet i stadsdelen. Nu
stärks trygghetsarbetet och samarbetet med
olika samhällsaktörer intensifieras. Arbetet
kommer att ske på såväl strategisk som
operativ nivå där representanter från
stadsdelsförvaltningen samt fastighetsägare,
lokalägare, företagare, polis och
räddningstjänst finns representerade.
För att få en god och gemensam bild av
nuläget, samt identifiera både problem och
möjligheter, gör stadsdelsförvaltningen en
E-post: info@angeredsforetagarforening.se
Web: www.angeredsforetagarforening.se

Fläkten från Nordost
Nr 1, 2015
trygghetsundersökning i stadsdelen. 1000
personer tillfrågas (på gatan) om hur man
upplever tryggheten i stadsdelen och
sammanställning av undersökningen redovisas
i september.
Arbetet med att öka tryggheten ska involvera
hela stadsdelen och alla som besöker, bor och
verkar i stadsdelen.
Mikael Ljungberg

Medlemsenkät
Angereds företagarförening fungerar som
ett språkrör gentemot kommun, statliga
myndigheter och verk. Vi försöker ta tag i
de frågor som berör ditt företag och det
område vi alla verkar i.
För att kunna fokusera på de frågor
medlemmarna tycker är viktiga, genomför
vi enkätundersökningar. Den 26 mars på
årsmötet genomförde vi den senaste.

Enkäten visar att de 3 viktigaste frågorna
som styrelsen bör driva är:
1.

Att göra vårt område mer attraktivt.

2.

Trygghetsfrågor

3.

Affärsutvecklingshjälp
En rad frågor i enkäten rörde hur nöjda
medlemmarna är i olika frågor.
Mest nöjd är medlemmarna med
infrastrukturfrågor och kollektivtrafiken.
Minst nöjd är man med tillgången till
företagarrådgivning, affärsutveckling,
tillgång till tomtmark och attraktiviteten av
vårt område.
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Offentliga upphandlingar är ett annat
område som får lågt omdöme.
En annan viktig fråga var vad man vill ha
ut av sitt medlemskap i föreningen.
Merparten vill få ut mer affärskontakter
och att nätverka.
Styrelsens ambitioner är naturligtvis att
efterkomma medlemmarnas önskemål om
att fokusera på de områden medlemmarna
anser viktigast.
Mats O Persson

Staden förtätas Vad händer
i Angered?
Vi kommer få ytterligare klarhet på seminariet
17 september, men här är utdrag ur hur
Stadsbyggnadskontoret ser på utvecklingen
där Angereds centrum är en av flera
samlingspunkter.
Dessutom så påpekar Business Region att
Göteborgsområdet är en av de 10 snabbast
växande regionerna i Europa, detta kommer
skapa nya affärsmöjligheter för företagarna
och speciellt menar man att det gynnar
småföretagen. Vi skall komma ihåg att
snittstorleken på ett företag i Sverige och
övriga Europa är 6 anställda totalt, så det är i
mångt och mycket små och medelstora
företag som står för tillväxt och stabil
ekonomi. Nedan kan ni se var man planerat
att staden skall växa och de frågeställningar
stadsbyggnadskontoret har ställt sig för en
levande och expansiv stad. Man vet att om
tätheten går från 7000
invånare/kvadratkilometer till 15000 så
fyrdubblas antalet arbetstillfällen.
Arbetslösheten är idag i Göteborg ca 6,4 % och
minskande. Utmaningen för företagen är att få
kompetent personal. För utbildningsväsendet
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att se över vilken kompetens som behövs
kommande 20 åren då staden växer med ca 25
% i invånarantal.

Nu och i framtiden?
Viktigt att tänka på!
Vilken utbyggnad pågår och är planerad
till 2020-talet? Hur påverkar det tätheten
(service, stadsliv) för olika områden?
Mark för bostäder efter 2020?
Var gör utbyggnad och satsningar bäst
nytta?

Göteborgs kommun inom tillväxtregionen
man valt.
Se att stora delar av Hisingen och delar av
Nordost inte ingår i förtätningen.
I öster satsas till viss del i 2035 års plan på
Gamlestadstorget och Angereds centrum.

Hur får Göteborgs invånare bäst samlad
nytta av utbyggnaden?

Men det behövs mera satsningar och
möjligheter att få entreprenörer i vårt
område.

På vilka grunder skall prioriteringar mellan
olika platser ske?

Man kan också se att den stora satsningen
är förtätning av innerstaden
• 455 000 bor innanför (88 %) ..
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• 255 000 arbetstillfällen innanför (85 %) ..
• + 80 000 arbetstillfällen till 2035?
• + 150 000 invånare till 2035
• GMP + 200 000 invånare till 2035
Vår utmaning som företagarförening i
Östra Göteborg är att påverka för Tillväxt i
Östra/Nordöstra Göteborg att verka för
goda kommunikationer, trygga områden
med bra skolor och framför allt goda
möjligheter för företagen att växa. Men
främst att sopa bort stämpeln att det inte
finns goda möjligheter för kommande
generationer, jag faktiskt fantastiska.

In Kognito Universial Brand KB
Kvibergs Marknad
M2 Bostadsmäkleri Sverige AB
Milles Teknk Plast AB (B)
Ragnsells AB
Renova AB
Renova Miljö AB
Saigon Food
SEB Gamlestaden
Swedish Match AB
Svennheimers kondtori AB

Univar AB
Veab Mark o Trädgård AB

Underlag för denna artikel, BRG och
Stadsbyggnadskontoret.
Mikael Ljungberg

Vi hälsar nya medlemmar
välkomna!
A.H Business Consulting
Aarsleff Grundläggning AB
ABF Vuxenutbildning AB
Afood Snabbgross AB
Agnesbergs Däckservice
Akzo Nobel Functional Chemicals AB
Alelyckans Sport Center
Angered Kamelcenter
Apple Hotels AB

Arbetsforum Göteborgsstad Östra
BA Resurs AB
Berendsens Textilservice AB
Bygg Plåt Svensson & Söner
Castra West IT Management AB
Ciceronen Telekom AB
Fraktservice i Gbg AB
H J Kulturcafe
Holmens Glasmästeri AB
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Höstmöte 17 september
Boka in den 17 september då AFF har
höstsmöte.
Inbjudan med program kommer i efter
sommaren.

Trevlig Sommar
önskar Styrelsen
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