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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.

en lokal som kan inspirera. Talare blir
Alexandra Zazzi i Stall 11 på Kviberg.

Senaste nytt
Här kommer höstens nyhetsbrev.
Maila oss gärna till
info@angeredsforetagarforening.se om
du har något intressant som är värt att
berätta om i nyhetsbrevet.

Ordförande Mikael
Ljungberg har ordet.
Vi går mot sommar och då är det på sin plats
att rapportera vad som händer i Föreningen.
Vi planerar ett seminarium till hösten, där Lars
Holmquist och Helén Gustafsson har jobbat
hårt med att får fram en intressant talare och
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Delar av styrelsen deltar i olika forum för ett
bättre NordOst och Östra Göteborg. Mats
från Estrella deltaget i Trygghetsrådet i
Angered där politiker, Polis , Räddningstjänst
och lokala intressenter skapar förutsättningar
för en tryggare stadsdel.
Övrigt deltar Hamid och Jag i ett
utvecklingsprojekt i Hammarkulle i BRGs regi
kort sammanfattat nedan.
Bakgrund
Business Region Göteborg AB driver ESFprojektet ”Lärandets torg Hammarkullen” i
samverkan med SDF Angered, Folkets Hus
Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered,
Chalmers Tekniska, Göteborgs universitet,
Arbetsförmedlingen, Angeredsgymnasiet och
Göteborgslokaler. Syftet är att utforma en
”samverkansplattform” och pröva nya
arbetssätt med en gemensam ingång till
utbildningsaktörer, myndigheter, näringsliv
och arbetsgivare med målet att människor i
Hammarkullen kommer närmare
arbetsmarknaden, genom utbildning,
anställning eller företagande.
Projektteamet och projektets parter kommer
bl.a. att ha kontakt med ett Brukarråd
bestående av Hammarkullebor, och ett
Arbetsgivarråd. Dessutom finns en
referensgrupp med intressenter som har
långsiktigt intresse för att främja människor
livsvillkor och en hållbar samhällsutveckling.
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arbetsförmedling, socialtjänst och
försäkringskassan.

Som vanligt i Fläkten vill vi berätta om vad
styrelsemedlemmarnas företag arbetar med
och denna gång är det Ramo Salaka som
berättar om Reningsborg.

Överskottet av möbler, porslin och kläder som
inte säljs i våra butiker skickar vi till våra
samarbetsorganisationer i Polen och
Rumänien där de omvandlas till hjälparbete.
Varannan vecka lämnar en lastbil full med
varor Reningsborg. Vi stöder även med
ekonomiska medel, b.la. projekt mot
trafficking i Moldavien, arbete bland romer i
Serbien och Rumänien, samt frukost till
skolungdomar och odlingsprojekt i Swaziland.
Vi driver tre boenden för ensamkommande
ungdomar. Våra boenden är kopplade till ett
så kallat IOP, ett samarbete mellan Göteborgs
stad och idéburna organisationer som
tillsammans vill ge ungdomarna ett så bra
mottagande som möjligt och hjälpa dem
integreras i samhället.

Full fart på Reningsborg i Angered!
Reningsborg är en idéburen organisation på
kristen grund som funnits sedan 1992. Vi är
kanske mest kända för vår stora
secondhandbutiker, vi har nordöstra
Göteborgs största second hand med 2500
kvadratmeter butiksyta fulla med möbler,
kläder, porslin mm. Men Reningsborg är
mycket mer än bara secondhand.
I våra butiker bedriver vi individbaserad
arbetsträning för personer som av olika skäl
behöver komma in i, eller tillbaka till
arbetslivet. Syftet är att förbereda personen
för att gå vidare i arbetslivsinriktad
rehabilitering eller direkt ut i arbetslivet.
Arbetsträningen sker i samarbete med
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Tillsammans med andra organisationer och
företag driver och stöder vi projekt som gör
skillnad. Vi vill vara med och skapa framtidstro
i Angered. Vi ser att många saknar hopp och
tro på framtiden, särskilt unga. Det vill vi
ändra på. Vi tror att vi är bäst tillsammans, om
vi hjälps åt kan vi göra skillnad
I våra lokaler i Angered finns en träningslokal
och ungdomsgård där föreningen ”Vår
betong” håller till på kvällar och helger.
Ungdomsgården riktar sig till alla mellan
femton och trettio år, med extra fokus på
romska ungdomar. Ungdomsgården syftar till
att skapa en positiv och drogfri miljö för
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ungdomar. De hjälper även till att slussa
ungdomar vidare till praktik, jobb eller
utbildning. Förutom träning finns utflykter,
läxhjälp och konserter på programmet.
Vi är stolta sponsorer till Göteborg Hockey
Club, en hockeyförening för tjejer i Angered.
Tillsammans med Föreningen Läxhjälpen
hjälper vi ungdomar på Vättleskolan i Angered
att klara sina betyg så att de kan läsa vidare på
gymnasiet.
I Frölunda driver vi ett socialt företag ”Däck
och Tvätt”, en biltvätt som ger ungdomar som
står utanför arbetsmarknaden möjlighet till
jobb och praktik.
Tillsammans skapar vi framtidstro.
Välkommen att vara med!

arrangera en sådan viktig aktivitet tycker vi på
Gårdstensbostäder.
Gårdstensbostäders nya konferensdel är nu
klar för invigning. Konferensdelen ligger
bekvämt på Kaneltorget, precis intill pplatserna och p-huset. Tre konferensrum och
en samlingsdel. Rummen har den senaste
tekniken och fri wi-fi. Intresserad av att boka?
Välkommen att kontakta Karin på 0706-35 60
23.
Vid pennan
Karin Burö
VD-assistent

Colorama Angered/Gårdsten
Historia av Joakim Berggren ny
styrelseledamot berättar om sitt företag
Vad händer på Gårdstensbostäder!
Onsdagen den 13 april var det dags för
Trygghetsmässa i samarbete med Polisen,
Göteborgs stad Angered och
Räddningstjänsten m fl. Ett bra arrangemang
som väcker nyfikenhet hos våra hyresgäster.
Inom kort kommer inbjudan till årets
Företagsträff i Gårdsten att skickas ut. Så boka
in den 20 oktober i din kalender. I oktober har
SABO bokat in sin Integrations-konferens i
Gårdsten, spännande att få vara med att
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Jag är uppvuxen i en färg handel som min far
startade i slutet av 50 talet i gamla Olskroken
Nya Tapetaffären. Började jobba där 1985 och
tog över butiken 1995. ÅR 2000 Startade jag
en ny butik i Sisjön. På den fritid som blir över
efter jobbet ägnar jag åt min familj, resor och
golf.
I september 2015 öppnade vi Colorama
Gårdsten På Salviagatan 1. Colorama Gårdsten
är en komplett färghandel med det mesta man
behöver för att förnya sitt hem med
huvudfokus på produkter inom färg, tapeter,
golv och tillbehör.
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I färgavdelningen har vi fullt sortiment av
kvalitetsfärg från Alcro och vår egna
Coloramafärg men säljer även hela Jotuns
sortiment på beställning.
Givetvis har vi brytmaskin så vi kan bryta alla
kulörer.
På tapetavdelning finns tapeter från alla större
varumärken Boråstapeter, Eco Wallpaper,
Sandberg, Duro, Midbec, Intrade mf. Vi har en
del tapeter på lager i butiken.
I vårt golv avdelning har vi de flesta typer av
golv och vi har Colorama golv på lager i
butiken och tar hem på beställning från de
större varumärkenen Tarkett, Forbo mf.
Vi har brett utbud av tillbehör till alla
produktgruppen i butiken. Vi har mycket på
lager i butiken, det vi inte har på lager kan ta
hem med snabba leveranser.
Colorama är en rikstäckande kedja i Sverige
med 170 butiker där vi ingår i en grupp som
heter Colorama Västgruppen med 8 st. butiker
på olika platser i Göteborg och Varberg.
Mer om Colorama på www.colorama.se
Vänliga Hälsningar
Joakim Bergman
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