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Mia bygger broar
mellan kyrkan och företagen

Profilen på sidan 6

Marknaden växer i
Göteborg
Företagsam, javisst!
Tävling, sid 13

Ett år med Lager

Välkommen till KungsstenKlippans Industriförening!
Södra Brofästet, som du håller i din hand, är
föreningens medlemstidning.
Kungssten-Klippans Industriförening verkar för bättre
samarbete mellan företagen i vårt område. Föreningen
syftar till att stärka relationer mellan företagare och
omvärld.
Våra medlemmar finns främst bland små och medelstora företag och speglar en mångfald av skilda branscher. Är ni inte medlemmar än? Hur du blir medlem
kan du spana in längst bak i tiningen, sidan 16.
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23 Hej!

För inte så längesedan tog
jag en riktigt härlig långpromenad. Hela vägen från
Kungssten via Mariaplan till
Jaegerdorffsplatsen gick jag.
Därefter svängde jag av mot
Chapmans torg, vidare ner
mot hamnen och slutligen
tillbaka mot väster och Klippan. I meter har jag svårt att
ge ett bra svar på hur lång
promenaden var, men i tid
tog det 2,05 timme. Och
ännu mer konkret innebar
rundvandringen 23 ”Hej”.
Jag knackade inte på hos en
enda person eller företagare,
men noterade ändå med förvåning många igenkännande
blickar på gatorna.
”Vi bekräftade varandra.”
Det första jag kände var en
skön förnimmelse av gemenskap. Vi människor är
sociala varelser och att säga
hej och få ett hej tillbaka betyder mer än vad man kan
tro. Därtill har 30 års erfarenhet från näringslivet satt
sin prägel på mitt tänkande.
Jag drog därför slutsatsen att
goda relationer som dessa är
av största vikt för att kunna
göra en bra affär. Samtidigt
ska en bra affär vara bra för
samtliga involverade parter.
Att lyckas med det är mitt
mål i allt mitt handlande,
som privatperson likväl som
företagare. Samtidigt är det
mitt budskap till alla er företagare.
Idag värdesätts relationsförmåga allt mer, vilket blir
uppenbart om man läser de
platsannonser som ligger
ute. Social kompetens är en
allt större förutsättning för
att kunna sälja och leverera,
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oavsett om det gäller mekaniska maskiner, plåtarbete,
dagens rätt, arkitektritningar eller tjänster för verksamhetsutveckling.
”Goda affärer är detsamma som lönsamma
affärer”
Oavsett vilken typ av relation vi pratar om får jag
vatten på min kvarn. I mina
skolböcker skrivna av professorerna Grönroos och Gummesson poängteras det i kör
att ”relationer är allt”. Det
gäller oavsett i vilket grupprum/sammanträdesrum vi
befinner oss.
Ändå tror jag att den viktigaste relationen för oss
alla, oberoende av om vi är
företagare eller inte, är relationen med dig själv. Du är
trots allt den person som du
verkligen måste dela resten
av ditt liv med.
”Inte förrän du förstår dig
själv, din självbild och
vad som triggar dig kan
du till hundra procent
utveckla dina relationer
till andra.”
Med 23 ”Hej” på 2,05 timme
uppvisar vi i Majorna mycket
goda nyckeltal på relationsnivå. Nyckeltal som enbart
kommer att öka efter att vi
lärt känna både oss själva och
varandra lite bättre. Kanske
kan det också leda till ännu
större utveckling för oss företagare i framtiden?
q
”Hej” på er alla läsare
Gunnar Dehlfors



men också om samhället i
stort. Det har även tillkommit nya medlemmar, från
vitt skilda branscher.
- Det ger ett utrymme till
utbyte över branschgränserna och det ger oss som förening ett bredare perspektiv,
ler Björn Lager.

zon. Det ska vara ett ställe
där man knyter kontakter på
ett socialt plan och slipper
tänka på att sälja eller köpa,
säger Björn Lager med eftertryck.
För den som driver företag finns det många olika
nya namnet. Man måste ha
nätverk och föreningar som
flera styrelseprotokoll för att
man kan gå med i, men för
namnbytet kan godkännas Framtiden
Björn Lager är framtidens
officiellt, därför tar det lite För Björn Lager handlar mål för Majorna Älvsborgs
tid, menar Björn Lager och framtiden om att stärka Ma- Företagsförening
kristallsuckar lite.
jorna Älvsborgs företagsfö- klart.
renings rykte och att verka
- Jag vill att föreningen ska
Lärorikt år
för att vara en plats där före- bredda och bli hela majornas
Året som gått har enligt tagsfrågor förs fram och där företagsförening, skrattar
Björn Lager varit roligt och medlemmarna kan inhämta Björn Lager och ser pillimagivande på många sätt. Han kunskap och inspiration.
risk ut.
q
har lärt känna fler männis- Jag tänker mig att våra
kor och han tycker själv att träffar i företagsföreningen Text: Carolina Erlandsson
han lärt sig mer om området ska vara lite av en skyddad

Ett år med Lager
I det industrihistoriska
”Lilla Melteriet” i Klippan
sitter ordförande Björn
Lager. I ett år har han varit
ordförande för Majorna
Älvsborgs
företagsförening.
Det nya namnet klubbades
igenom av medlemmarna på
årsmötet i mars i år. Det har
varit ett viktigt steg för föreningens utveckling under
Björn Lagers första år som
ordförande. Även om det nya
namnet används i tidningen
är det en del byråkrati som
ska plöjas igenom.
- Från och med i höst kommer vi att använda oss av det

Medlemsmöte bland
pråmar, vattenkanoner
och livräddningskryssare
Vi träffades under Älvsborgsbron där Gunnar
Dehlfors utsågs till mötets
ordförande, då ordinarie
ordförande Björn Lager
var förhindrad att deltaga.
Ett trettiotal medlemmar,
nya som gamla slöt upp
denna fina sommarkväll.
Först delades den nya
företagarsymbolen ut till
samtliga. Lite senare fick vi
även beskåda en tysk livräddningskryssare som hade
uppvisning av sina vattenkanoner, under den pågående

samlingen av ett stort antal
livräddningskryssare i Göteborgs hamn. Därefter promenerade vi ut på ångbåtsbryggan, där den duktige
ciceronen Kalle mötte upp.
Han förevisade några av de
gamla skutorna, som vi även
fick gå ombord på. Mötet avslutades ombord på Eduard
Melin byggd 1881, där god
förtäring och dryck intogs.
Styrelsen tackar för det stora
deltagande av medlemmar
trots helgdag dagen efter (6
juni)
q
Text: Eva Olin

Ett trettiotal medlemmar slöt upp.
som ciceron Kalle berättade om.



Årsmöte 19 mars 2007
i korthet

En av skutorna

En vacker solnedgång ackompanjerade den utsökta
maten då årsmötet hölls
på Klippans konstcafé.
Till mötets ordförande
valdes Raimo Lindström.
En av dagordningens
tyngsta frågor handlade
om föreningens framtida
namnbyte. Samtliga närvarande medlemmar fick
en röstsedel. De förslag
som församlingen kunde
rösta på var:
1.

Kungsten/Klippans Företagareförening
2. Södra Brofästets Företagareförening
3. Majorna Älvsborgs Företagareförening
Industriförening eller
företagarförening?
Namnfrågan har kommit
upp som ett led i föreningens
vilja att expandera, bredda,
förnya och anpassa sig till
medlemmarna. Det fördes
också en diskussion om att
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byta ut ordet industriförening till företagareförening,
då flera av medlemmarna
ansåg att det överensstämmer med verkligheten. Efter
en spännande röstningsprocedur där rösterna samlades
in och räknades, klubbades så småningom förslaget
”Majorna-Älvsborgs
Företagareförening” igenom till
de flestas bifall. När namnfrågan som var årsmötets
mest tidskrävande fråga var
beslutat, avlöpte resterande
punkter på dagordningen
smärtfritt. Efter årsmötet
bar det iväg till kvällens andra höjdpunkt, nämligen ett
besök i ”hemliga huset” det
vill säga GESAB. Ett studiebesök som bjöd på intressanta fakta och kunskap om
produkt- och produktionsutveckling.
q
Text: Carolina Erlandsson
Foto: Åke Matsson och
Carolina Erlandsson

Annons_motionera nära jobbet

Hitta rätt bland klippor och skär!
Världseliten i orientering
gästade Klippan den första
maj, med en hyllningstävling till den bortgångne göteborgsorienteraren Arto
Rautiainen. Det var hans
idé om en tävling bland
klipporna, nära älven och
staden. Världsmästarna
visade upp snabb löpförmåga och kvicktänkthet
vid orienteringstävlingen
Chaampsmeeting.
Tävlingen har förverkligats av Göteborgs Orienteringsförbund i samarbete
med Park World Tour och
Göteborg & Co med starkt
sponsorstöd. Tävlingsdagen
bjöd på perfekta förhållanden. Vackert väder, halkfria
klippor, mycket publik och
storbildsskärm med TVsändning från skogen.

Billdal till Öppna Nordiska
Mästerskapen hinner hon
kommentera banan.
- Det var väldigt häftigt med
sån kustterräng så nära stan.
Det gällde att hålla fokus när
det var så svårt, säger Annika Billstam, med ett stort
leende och blommor i famn.

Världsmästare på pallen
Publiken fick se en rafflande
uppgörelse in i mål. De två
världsmästarna
Simone
Niggli, från Schweiz och
Thierry Gueogriou, Frankrike vann, respektive elitklass.
De svenska hoppen höll
dessvärre inte hela vägen.
Efter världselitens framfart
gavs det möjlighet för de
som ville att prova orientering i denna stadsnära kulturmiljö. Vi tackar löparna,
arrangörerna med KristofUppsalalöfte
fer Sideby i täten samt alla
Bästa svenska blev den pigga sponsorer som gjorde detta
överraskningen Annika Bill- möjligt och välkomnar dem
stam från Uppsala. Bara en igen nästa år.
q
minut efter suveräna Simone Niggli från Schwiez. InnText och foto:
an det bär i väg för Annika
Johan Rönnberg

06-10-17

21.27

Sida 1

Motionéra nära jobbet

• Företagsrabatter.
• Support och rådgivning till varje person.
• Träningspass i direkt anslutning till
arbetstiden, morgon, lunch och kväll.
Kontakta emma.ronnqvist@motionera.com
för mer information om rabatt för KKI-medlemmar.
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Kyrkan
mitt i byn och mitt i

företagandet
Text och foto: Carolina Erlandsson

Mia Rydberg heter en av föreningens färskaste medlemmar sedan ett halvår tillbaka. Hon representerar Svenska kyrkan i Karl Johans församling. Här jobbar hon som
diakon. Ett jobb som innebär att i första hand använda
öron mer än mun.
Det är en sådan där underbar dag som påminner om
sommaren. De svalor som
fortfarande finns kvar gör
hissnande loopar och störtdykningar ovanför Karl Johans guldkorsprydda torn.
Nere på marken står jag och
känner mig ganska liten med
den stora 1800-tals kyrkan
som stolt reser sig framför
och ovanför mig. Dess arkitekt Fredrik Blom insåg nog i
ett ganska tidigt stadium att
bergknallen skulle lämpa sig
för Guds hus. Till höger går
spårvagnarna med jämna
mellanrum och till vänster
nedanför kyrkan går leden.
Olika världar som möts.
Kyrkans läge kan väl egentligen lite förenklat passa in på



Mia Rydberg. En diakon som
är van att röra sig i de mest
skilda sammanhang.
- Det är en del av den dynamiken som jag verkligen uppskattar med mitt yrke, säger
Mia Rydberg och nickar upp
mot Karl Johanskyrkan som
tornar upp sig utanför hennes arbetsrumsfönster.
Medmänsklig närvaro
En diakons främsta uppgift
är att möta människor i samtal. Det ingår i en diakons arbetsuppgifter att ansvara för
kyrkans sociala liv. Praktiskt
kan det tillexempel innebära
att ordna pensionärsträffar,
soppluncher till att ha enskilda samtal. Ett möte med
en diakon kan med andra

ord ske när som helst i livet.
- Två dagar i veckan har
jag mottagning. Hit kommer
människor som exempelvis
är i behov av ekonomiskt
stöd, är i en livskris eller helt
enkelt behöver en samtalspartner, någon som lyssnar,
berättar Mia
Rydberg.
Det är inte
bara samtalet som står i
centrum för
en
diakon.
Me d m ä n s klig närvaro
är också en
viktig del av
rollen som
diakon.
- Det händer att man
får följa med
människor till sjukhuset,
vårdcentralen eller socialen
för att helt enkelt finnas
som ett stöd. Så man kan väl
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lugnt påstå att ingen dag är
den andra lik, ler Mia Rydberg och nickar.
Vikten av att nätverka
Mia Rydberg har jobbat i
församlingen sedan februari.
För henne var det självklart
att Svenska
kyrkan skulle
finnas med i
ett sammanhang
som
ger en god
möjlighet att
knyta
kontakt med företagare som
verkar i närområdet.
- Det är
viktigt
att
kyrkan finns
med i sådana
sammanhang, för att nätverka och finnas med i centrum
och inte gå bredvid, menar
Mia Rydberg.

... att knyta ihop
kyrka och arbets
liv är något som
Svenska kyrkan
satsar på mer
och mer.

Arbetet med att knyta ihop
kyrka och arbetsliv är något
som Svenska kyrkan satsar
på mer och mer, även om
det idag är i sin linda. Ett talande exempel på att kyrkan
och arbetslivet kan ha stort
utbyte av varandras kontaktnät är Råda församling
i Mölnlycke. Här har man
jobbat på att ha mötesplatser
för stressade företagare.
- Råda är lite utav en förebild. Men kyrkan kan ju göra
så mycket för exempelvis
företagare som är stressade
och som kämpar med alla
måsten. Då finns vi som en
samtalspartner, eller kan bidra med kyrkorummet som
ett ställe där man får möjlighet att hämta andan och
vara i sig själv, menar Mia
Rydberg.

kon. En diakon har tystnadsplikt. Så det som sägs på diakonimottagningen stannar
också där. Även präster har
tystnadsplikt.
Skillnaden
mellan en präst och diakon
ligger i att i en präst får döpa,
viga, begrava och leda nattvarden. En diakon kan däre-

mot dela ut nattvarden men
inte leda den. Diakonen står
med andra ord för det kurativa i kyrkan.
- Det är verkligen ett givande arbete. Det känns
jätteroligt att reaktionerna
på vårt medlemskap i industriföreningen möts med så

positiva reaktioner. Det är
ju meningen att kyrkan ska
vara en självklar del när som
helst i livet. Inte minst i företagandet, understryker Mia
Rydberg och nickar med ett
leende.
q

När som helst i livet
Det har gått femton år sedan
Mia Rydberg vigdes till dia- Diakonen mitt i årsmötet, här tillsammans med Björn Lager. Foto: Åke Matsson
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Grafi Foto

Anna Eliasson
Mariaplan 2
414 17 Göteborg
tel 031-14 02 91
fax 031-14 42 11
www.grafifoto.se

Medlemmar

Guson Industri AB
24 Kvadrat

Lars PerssonBanehagsgatan 1J, 3 tr
414 51 Göteborg
fax/tel 031-12 17 71
0735-85 12 34
www.24kvadrat.nu

AB Låfa Lås&Fastighet
Kustroddaregatan 2
414 51 Göteborg
www.lafalas.se

Amies Kroppsvård
Karl Johansgatan 49 d
414 51 Göteborg

ASSA OEM AB
Martin Nilsson
Bruksgatan 17
41 51 Göteborg
tel 031-704 40 00
fax 031-14 23 55

Ateljeföreningen Klippan
Vladimir Stoces
Banehagsgatan 1 uppgång O
414 51 Göteborg
tel 031-24 86 67

Atlas Design AB
Roger Ladow
Box 12124
402 42 Göteborg
tel 031-720 96 00
fax 031-720 96 02
www.atlasdesign.se

Axel Engström Bygg AB
Peter Breding
Klippan 1 c
414 51 Göteborg
tel 031-12 48 80

Be We Bild

S.Welin/Å.Matsson
Banehagsgatan 1
414 51 Göteborg
tel 031-42 12 01/02
fax 031-42 12 26
www.bewebild.se

Blomsterstugorna Västra
Rune Johansson
Sannaplan 3
414 73 Göteborg
tel 031-24 24 55
fax 031-24 50 35

Bröderna Gustavssons Bygg
Banehagsliden 2
414 51 Göteborg
www.bgbsnickeri.com

Bröderna Fredriksson
Erik Malm
Banehagsgatan 1 i
414 51 Göteborg
tel/fax 031-24 86 75

Byggnova

B.Jörgensen/L.Jansson
Banehagsgatan 1 i
414 51 Göteborg
tel/fax 031-24 04 06

Cafe Bruket

Banehagsgatan 1 G
414 51 Göteoborg
fax 031-14 00 58
http://hem.passagen.se/bruketlunch/

Carnegie Pråm II

Susanne och P-O Lagergren
Adolf Edelsvärdsgatan 12 Pråm II
414 51 Göteborg
tel 0733-33 55 43 & 0733-33 55 44
www.carnegiepram2.com



Colourhouse i Göteborg AB
www.colourhouse.se

Creacon AB

Torsten Fribert
Fiskehamnsgatan 8 D
414 56 Göteborg
tel 031-775 62 03
fax 031-775 01 11

Kaj Stenberg
Banehagsgatan 1 A
414 51 Göteborg
tel 14 44 45/82
fax 031-52 16 04

Göteborgs Dataakut
Juan Bortheiry
Jaegerdorfsplatsen 1 A
414 51 Göteborg
tel 031-12 50 25

Dahlheimers Hus

Elvi Johansson
Klippankooperativet, Dalheimershus, c/o
Handpapper
Klippan Banehagsgatan 1 F
414 51 Göteborg
vxl 031-365 97 80
tel 031-365 97 12
fax 031-24 36 61
www.dalheimershus.goteborg.se/

Deltronic Security AB
Ulf Gustafsson
Lantvärnsgatan 4
414 51 Göteborg
tel 14 08 00
fax 12 88 21
www.brandvarnare.se

Handelsakademin

Anna Samuelsson
Adolf Edelsvärdsgata 11
414 51 Göteborg
tel 031-12 17 17
fax 031-12 17 13
www.e-interior.se

El-Max Nutrunner AB

George SöderbergBanehagsgatan 1 A
414 51 Göteborg
tel 031-12 80 17
fax 031-12 23 89

EuroAsic Agencies AB

Chatarina Svensson/Eva Svensson
Fiskhamnsgatan 4
414 58 Göteborg
tel 031-12 13 24
fax 031-12 13 34
www.euroasic.se

Eva Kraft
Älvsborgsgatan 36
414 72 Göteborg
tel 23 01 70

Fotograf Leif Boström AB
Leif Boström
Djurgårdsgatan 37
414 65 Göteborg
tel 031-42 44 93
www.leifbostrom.se

Claes Leksjö
Fotögatan 5
414 51 Göteborg
tel 031-12 00 85
fax 031-24 08 40
www.gbgstangsel.com

Lars Silferstrand
Box 5104
402 23 Göteborg
tel 031-335 78 21/338 78 00
fax 031-335 78 91

Idé & Information
Gunnar Dehlfors
Banehagsgatan 1 H
414 51 Göteborg
tel 031-12 71 11
fax 031-12 66 70
www.ioi.se

In Time AB

Bo Dahlöf
Box 12043
402 41 Göteborg
tel 031-775 88 88
fax 031-14 48 53
www.intime.se

Henrik Carlsson
Box 12073
402 41 Göteborg
tel 031-333 20 80
fax 031-333 20 90

Anna-Karin Johansson
Varholmsgatan 2
414 74 Göteborg
tel 031-42 75 65
fax 24 87 44

Wictoria O. Glimdén
Banehagsgatan 1 E
414 51 Göteborg
tel 031-13 01 90
www.introinred.se

Arne Andrén
Banehagsgatan 1
tel 031-42 70 20
fax 031-24 13 58
www.golvetgbg.se

Instrumentkontroll
Lars Pettersson
Varholmsgatan 1
400 40 Göteborg
tel 24 05 10
fax 24 37 10

Gothenburg Chartering AB

Oscar von Sydow
Klippan 3
414 51 Göteborg
tel 42 83 80
fax 031-12 30 79
http://www.gothenburgchartering.com/

Karl Johansgatans
El&Belysning
Kenneth Lundblad
Karl Johansgatan 76
414 55 Göteborg
tel 031-14 01 53

Kiropraktor’n i Väst

Marie Jakobsson
Box 12033
402 41 Göteborg
tel 031-775 63 45
fax 031-775 63 40
www.handelsbanken.se

Intro Inred AB

Golvet Göteborg AB

Kenneth Johansson
Banehagsgatan 1 E
414 51 Göteborg
tel 031-24 51 68
fax 031-24 30 51
www.jrjohnsson.se

Handelsbanken

Ingemar Johansson
Ing.byrå AB

Gbg`s Stängsel och Smides
AB

JR Johnssons Plåtslageri AB

KB Varholmgatan

Infranordic Shipping &
Forwarding AB

Eva Kraft

Annette & Claes Forsberg
Stigbergstorget 1
414 64 Göteborg
tel 031-14 46 10

Björn Lager
Klippan 1 d
414 51 Göteborg
tel 031-704 67 01
fax 031-14 11 18
www.handelsakademin.se

Hantverks- & Industrihus i
Göteborg AB

E-Interiör AB

Iris Personlig Profil

Intryck Reklam AB
Tommy Oscarsson
Box 12193
402 42 Göteborg
tel 031-775 59 50
fax 031-24 52 52
www.intryck-reklam.se
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Magnus Ahlström
Knipplagatan 10
414 74 Göteborg
tel 031-775 95 05
fax 031-775 96 06

Agneta Sjöholm
Karl Johansgatan 84
414 55 Göteborg
tel 031-12 56 59
www.kiropraktorn.se

Kiropraktorfirma
Anne-Marie Karlsson
Anne-Marie Karlsson
Karl Johansgatan 49 D bv
414 55 Göteborg
tel 031-42 63 39

Klippans Bruksbåtsförening
Kalle Uhlebäck
Box 120 19
414 51 Göteborg
tel 031-14 38 43
kalle.uhlebaeck@swipnet.se

Klippans Konstcafé
Zeki Celik
Banehagsgatan 1
414 51 Göteborg
tel/fax 031-24 79 14

Klippan Kulturfastigheter

Christer Johansson
Adolf Edelsvärds
gata 11
414 51 Göteborg
tel 031-42 38 40
fax 031-24 58 55
http://www.klippan-kulturfastigheter.se/

Klistra Skylt & Dekal AB
Jan Gustafson
tel 031-24 10 60
fax 031-24 50 01
www.klistra.se

Konstnärernas
Kollektivverkstad Göteborg
Mia Frankedal
Banehagsgatan 1, uppgång D
414 51 Göteborg
tel 031-24 68 13/42 64 94
www.kkvgbg.se

Kronans Bleck & Plåtslageri
Kaj Eriksson
Banehagsgatan 1 F
414 51 Göteborg
tel/fax 031-12 60 19

Kungstens Byggvaruhus AB

http://www.kungsstensbyggvaruhus.se/

Kustens Skomakeri
Anders Svensson
Kustgatan 12
414 55 Göteborg
tel 031-12 09 23

Lanark Eklund AB
Banehagsliden 5
414 51 Göteborg

Preem

Lennart Aspvid
Jaegerdorfsplatsen
414 51 Göteborg

Linden i Gbg AB

Klippan 1414 51 Göteborg

Line Up 4 Dance

Melhus Friskvård

Sanna Konditori & Bageri

Melship

Scanbox Entertainment

Anne Melhus
426 68 Västra Frölunda
tel 031-69 45 16
www.melhusfriskvard.se

Christina Persson
402 41 Göteborg
tel 031-85 06 00
fax 031-85 06 55

Moccatårtan G Leksell HB

Leif Carlsson
Fridhemsgatan 39
414 73 Göteborg
tel 031-12 01 66

Nicklas Bengtsson
Klippan 3 b
414 51 Göteborg
tel 031-7047778
fax: 031-7047780
www.scanbox.se

Elisabeth Styrnell
Varholmsgatan 7
414 74 Göteborg
tel 031-748 08 45

Lena & Göran Leksell
Box 12038
402 41 Göteborg
tel 031-424 43 49
moccatartan.just.nu

SEB

Linotext Reklam

Motionéra Wellness Club AB

Senad Zuta
414 55 Göteborg
tel 031-12 09 69
fax 031-24 11 00

Anwar Mehrparvar
Karl Johansgatan 5
414 59 Göteborg
tel 031-14 24 33
www.linotext.se

Liten Karin HB
Sigvard Fernström
Banehagsgatan 1 A
402 35 Göteborg
tel 031-24 41 16
fax 031-775 68 19
www.litenkarin.se

LS Karlssons Marinmotorer
Leif Karlsson
Klippan 1g
414 51 Göteborg
tel 031-24 69 63

Lundby Produktion AB
Rolf Eriksson
Fotögatan 2-4
414 74 Göteborg
tel 031-42 40 80
fax 031-42 40 89

Lunneplan AB

Elisabeth Stahlberg
Box 4073
426 04 Västra Frölunda
tel 031-775 73 00
fax 031-775 87 40

Lönns Truckar AB
Göran Lönn
Karl Johansgatan 142
414 51 Göteborg
tel 031-14 50 90
fax 031-14 47 48
www.lonnstruckar.se

Majornas Te&Kaffe KB
Gittan Nordin
Karl Johansgatan 63
414 51 Göteborg
tel/fax 031-24 26 26

Mariaplans bokhandel
Slottskogsgatan 60 B
414 71 Göteborg

Mariaplans Florister AB
Mariaplan 2
414 71 Göteborg
tel 031-12 98 77
fax 031-12 78 77

Mariaplans Ur

Mikael Jerkesjö
Slottskogsgatan 46 2
411 70 Göteborg
tel 031-14 53 57
fax 031-14 53 57

Maskinfjädrar AB
Rolf Hellqvist
Fotögatan 2
414 74 Göteborg
tel 031-12 24 25
fax 42 38 55
www.gotsprings.com

Lennart Österström
www.seb.se

Ulrika Renberg
Banehagsgatan 10
414 51 Göteborg
tel 031-42 32 02
fax 031-42 32 34
www.motionera.com

Sira HB

Nordtec Instrument AB
K. Andersson
Box 12306
402 41 Göteborg
tel 031-704 10 70
fax 031-12 50 42
www.nordtec.se

Raimo Sköld
A.R Lorents gata 75
414 51 Göteborg
tel 031-67 81 00

Sjöberget Lunchrestaurang

Novotel Göteborg
Jerker Dellblad
Klippan 1
414 51 Göteborg
tel 031-14 90 00
fax 031-42 22 32
www.novotel.se

Smoler Eisenberg Araham
Karl Johansgatan 152
414 52 Göteborg
tel 031-14 72 22
http://www.kvartersmenyn.com/rest.
php?id=1896

Sjöfartsverket
Ingvar Kronhamn
Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg
tel 031-704 68 00
fax 031-42 27 13

Persson Metall
J E Jansson
Banehagsgatan 1 B
414 51 Göteborg
tel/fax 031-14 83 20

Sjömagasinet

Pizzeria Del Piero
Jaegerdorfsplatsen
414 51 Göteborg
tel/fax 031-14 02 75

Leif Mannerström
Adolf Edelsvärdsgata 5
402 41 Göteborg
tel 031-775 59 20
fax 031-24 55 39
www.sjomagasinet.se

Sko & Väskhörnan AB
Box 12171
402 42 Göteborg
tel 031-14 66 26

Pressmedia AB
Roger Ahlkvist
Karl Johansgatan 152
414 55 Göteborg
tel 031-42 26 00
fax 031-24 90 80

Skärmateljen

Punos Electronic AB
Raimo Lindström
Knipplagatan 6
414 74 Göteborg
tel 031-12 17 30
fax 031-12 58 46
www.punos.se

Eva-Lena Westberg
Karl Johansgatan 55
414 55 Göteborg
tel 031-12 60 18

Slottsramen

Cecilia Högberg
Slottskogsgatan 27
414 53 Göteborg
tel/fax 031-42 58 41

Ramantenn AB

Spar Hotell Majorna

Mikael Olin
Knipplagatan 12
414 74 Göteborg
tel 031-42 01 30
fax 031-42 15 25
www.ramantenn.se

Terese Wibeck
Karl Johansgatan 66-70
414 55 Göteborg
tel 031-752 03 03
fax 031-752 03 99

Rollands Frukt o Grönt AB
Peter Hoffmeister
Kungsladugårdsgatan 26
414 69 Göteborg
tel 031-24 11 99
fax 031-24 68 47

Spectra Bild

Box 4156
400 40 Göteborg
031-12 20 25
031-12 20 85
www.spectrabild.se

Stena Line Scandinavia

Röda Sten

Ragnar Johansson
Masthuggsterminalen
405 19 Göteborg
tel 031-85 80 00
fax 031-775 06 73

Isabelle Andersson
Röda sten 1
414 51 Göteborg
tel 031-12 08 16
www.rodasten.com

Röda Sten Restaurang AB
Paulina Henriksson
Knippekullen 15
417 49 Göteborg
031-12 00 12

Shell Karl Johansgatan

Supercool AB
Christer Arvidsson
Box 27
401 20 Göteborg
tel 031-42 05 30
fax 031-24 79 09
www.supercool.se

Svenska Sjöarkiv AB
Olle Carlsson
Nilssonberg 22
411 43 Göteborg
tel 0705-28 42 90

Swedegroup AB
Göran Levin
Banehagsgatan 1 H
414 51 Göteborg
031-711 26 00
031-711 26 55
www.swedegroup.se

Svenska Kyrkan
Carl Johans Församling
Mia Rydberg
Carl Johans församling
box 120 42
402 41 Göteborg
tel 031-731 92 11

Svenska Smörgåsfabriken
Anders Segerberg
Karl Johansgatan 160
414 51 Göteborg
031-12 34 39

Swedish Ecology
Harry Lejgren
Klippan 1 J
414 51 Göteborg
tel 031-42 29 30
fax 031-42 49 08

Telfa AB

Mats Björkner
Box 12030
402 41 Göteborg
tel 031-775 19 50
fax 031-42 61 98
www.telfa.se

TimeOut – Wellness & Spa
Bente Olsson
Banehagsgatan 10
414 51 Göteborg
031-24 00 27
www.timeoutspa.se

Västergården AB
Christian Martinus
Majnabben, Kajskul 4
6414 55 Göteborg
tel 031-774 11 50
fax 774 11 51
www.vastergarden.se

Vätternäs Förvaltnings AB
Magnus Holmgren
Box 5072
402 22 Göteborg
tel 031-778 12 70
fax 031-778 12 77

Wahlls Möbler o Mattor
Marilynn Grimsen
Godhemsgatan 6
414 67 Göteborg
tel 031-12 00 23

Wickenbergs Bygganalys AB
Peter Widding
Klippan 1 J
414 51 Göteborg
tel 031-704 70 70
fax 031-704 70 71
www.wba.se

Struktur Svenska Kontor AB
Ulf Andrèn
Adolf Edersvärdsgatan 12
414 51 Göteborg
tel 031-775 55 10
fax 031-775 55 11
www.struktur.nu
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Jazzbalett med gällivarehäng
och miljonpublik!
Krönika av Harald Treutiger
I vinter har jag tränat dans 4-6 timmar om dagen sex dagar i veckan.
Till synes har det handlat om att medverka i ett underhållningsprogram i TV. Men i själva verket har det privata syftet varit ett helt annat. Jag har gått i terapi. Hör
på mina skräckminnen från när jag var liten.
Kålltorpskolan i början på 70-talet: Det är en helt vanlig
dag och jag ska bara precis som vanligt korsa de öppna ytorna i uppehållsrummet på väg från skåpet till nästa lektion.
Minnet av hur allas blickar är riktade mot mig kommer aldrig av utraderas. De riktigt bränner.
På den tiden var tanken att kläder skulle vara tajta i varje
läge. Byxor skulle smita åt riktigt ordentligt runt höfter och
bak. Och gjorde de inte det uppstod ett litet fladder av tyg
runt baken. Och det är detta fladder som jag är övertygad
om allas blickar är riktade mot. Min bak som är utrustad
med ett slags inbyggt gällivarehäng klarar inte att bära upp
byxans tyg på korrekt och av mig önskat vis. En smula överskottstyg rör sig en aning, men min upplevelse är att det är
drivor av tyg som genom sina böljande rörelser avslöjar min
kropps deformationer.
Jazzbalettskola lite senare på 70-talet: Jag kan idag inte
riktigt svara på vad som låg bakom men av någon anledning
beslöt jag att pröva jazzbalett i min ungdom. Hade hört av
tjejerna i klassen hur man skulle vara riggad och fann diverse grejer som jag tog med och tog på mig vid första lektionstillfället. Kroppsnära överdel med bara axlar och ett
par bajsbruna grovt stickade strumpbyxor ur morsans garderob. Och så min bak som fortfarande var utrustad med
det inbyggda gällivarehänget. Ni kan kanske förstå att den
syn som mötte mig inne i lokalen som på dansstudiovis var
försedd med speglar på varje tänkbar plats inte direkt var
uppbygglig. En hel drös snygga tonårstjejer med allt på rätta
ställen och så jag med vare sig rumpa, fylliga lår eller svällande överkropp och biceps.
Senare i livet har jag ju heller aldrig presterat på scen med
hjälp av min kropp. Det har varit munnen som har gått. Men
så plötsligt dök chansen till revansch upp – Let´s Dance. En
dansskola i TV 4 inför cirka en och en halv miljon tittare.
För att ta mig igenom det projektet har jag tvingats möta
mina rädslor på alla plan. Och för mig blev det själva grejen
– att våga:
- gå in i en träningslokal välförsedd med speglar.
- gå in i direktsändning och visa upp kroppsliga färdigheter .
Jag vann inte tävlingen, långt därifrån. Jag vann inte ens
över Lasse Brandeby. Men jag vann över flera av mina rädslor, jag vann över mig själv. Och ibland är det allt man kan
begära. Att man gör sitt bästa, att man vinner en seger över
sig själv genom att göra något bättre än man gjort det tidigare.
q
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En liten bit historik ...
Grattis 150-åringen
S.t Birgittas kapell
I år firar S:ta Birgittas kapell
150 år. Som en del i firandet
kommer Carl-Johans församling att installera en ny
orgel. Uppdraget att bygga
den nya orgeln har gått till
Mårtenssons Orgelfabrik i
Lund. En vecka in i september 2007 rivs den gamla orgeln och den nya kommer på
plats. Under oktober månad
intoneras den, därefter sker
en högtidlig invigning.
Kapellet kommer under
två månader inte vara tillgängligt för ordinarie verksamhet.
Så började det
för 150 år sedan
Kapellet invigdes Annandag
Pingst (1 juni) 1857 av domprosten Peter Wieselgren.
Det var David Carnegie som

lät uppföra kyrkan för sina
anställda vid det närbelägna
bruket. Utifrån en målning
av Carnegies hemkyrka i
skotska Balquidder, ritade
arkitekt Adolf Edelsvärd
S:ta Birgittas kapell i engelsk
gotisk stil. Namnet Birgitta
åsyftar ett irländsk-skotskt
helgon S:ta Bridget (452-525).
Kapellet har sedan 1974 tillhört Carl Johans församling.
Idag är kapellet sveriges näst
mest bokade ställe för giftaslystna och dopbenägna.
Kapellet används även i den
dagliga
kyrkverksamhe- S.t Birgittas kapell fyller 150 i år.
ten. Under 2006 firades till 			
Foto: Carolina Erlandsson
exempel 291 gudstjänster i
kapellet.
q
Läs mer på
www.svenskakyrkan.
se/carljohan

Ostindiska kompaniet
och Klippan
Klippan är en förkortning
av Skinnareklippan, det vill
säga där S:ta Birgittas kapell
nu ligger. Reservatet är ett
minnesmärke över viktiga
epoker i Majornas och Göteborgs historia. Flertalet av
de byggnader som ostindiska
kompaniet uppförde i området finns ännu kvar och bildar en unik 1700-talsmiljö.

kom tillbaka hem från Kina.
Efter att skeppen satts på
grund i leran, lastades varorna om på mindre båtar som
forslade varorna vidare till
Ostindiska huset vid Norra
Hamngatan. När skeppen
tömts på sin last lättade de
och lyfte sig ur leran. Ostindiska kompaniet var Sveriges
första stora handelsföretag,
som har haft stor ekonomisk
Klippan en säker hamn
och kulturell betydelse för
Klippan blev redan under Göteborg. Så här såg det ut
1600-talet Göteborgs hamn- när Götheborg 2 kom hem
plats, även om omlastning 9 juni, efter 18 månader till
till hemförarbåtar gjordes. havs. Diskussionerna om var
Så länge älven inte var upp- Götheborg slutligen hamnar,
muddrad kunde djupgående kommer med all säkerhet att
fartyg inte gå längre in i älven fortsätta.
q
än till Klippan. Vid Klippan
hade Ostindiska kompaniet
Läs mer på Götheborgs hemkomst den 9 juni.
sin hamn för de skepp som
www.goteborg.se
Foto: Susanne Lagergren
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Företagande är att leva som man lär
Text och foto: Carolina Erlandsson

Det är bara fyra år sedan
de lärde känna varandra
men de insåg ganska snart
att när två kloka huvuden
slås ihop blir resultatet
bättre. Sagt och gjort, nu
är de stolta ägare av ”Time
Out- wellnes & spa”. Ett
ställe som rymmer personlig utveckling både till
kropp och själ.
Det har varit många krokiga stigar innan den gemensamma satsningen vid Klippan till slut blev verklighet.
De bådas vardag såg onekligen annorlunda ut mot idag.
Under tolv års tid ägnade sig
Annika Larsson åt lektioner,
elever och allt som hör skolvärlden till.
- Jag har alltid varit intresserad av styling, make up och
massage som ett fritidsintresse. Tänk att ha sin hobby
som jobb. Det är precis det
jag har, menar Annika Lars-

in och ytterskorna åker av.
Det är väl ingen slump att
känslan av lugn ligger som
ett mjukt täcke över lokalen.
Färgerna är mjuka och behagliga.
- Visst är det viktigt hur lokalen ser ut när man bedriver
den verksamhet som vi gör.
Hoss oss ska kunden kunna
landa. Hon eller han tar ju
son och ler med hela ansik- intryck av hur det luktar och
tet.
hur stämningen är, menar
Bente Olsson tar vid där Bente Olsson.
Annika Larsson slutar och
De kunder som hittar hit
understryker ivrigt.
är unga som gamla, kvinnor
- Det handlar ju om att när som män. Det som förenar
saker och ting som jag bru- dem alla är att de vill bli omkar kalla det för ”Klickar in”, händertagna oavsett om de
det är ju då det blir roligt.
har problem med något eller om det är i förebyggande
Gammal som ung, kvinna
syfte.
som man
Lokalen består av ett sam- Företagsanda präglar
manträdesrum och två mot- området
tagningsrum. Det doftar av Under den tid som de funnits
eteriska oljor när jag kliver i området har det blivit väl

mottagna av företagsgrannarna. Det är heller ingen
slump att Bente Olsson och
Annika Larsson valde att
starta upp i området.
- Majorna och Klippan har
en äkthet som jag gillar. Det
känns liksom genuint på något vis, tycker Annika Olsson.
En viktig del i profileringen av företaget har varit
att gå med i företagareföreningen för att snabbt komma
i kontakt med medlemsföretag som finns i Klippan,

Preem(a) arbetsliv gör företagandet roligt
Text och foto: Carolina Erlandsson

Han har varit företagare i
hela sitt liv och framförallt
mackägare i snart trettiofem år. I augusti tar företagandet en annan vändning
för Lennart Aspvid. Det är
dags att pensionera sig.
Det hamras, kånkas och
ställs i ordning. Lennart
Aspvid kommer emot mig
solbränd och småstressad
men vid gott mod. Krav på
ombyggnationen av Preemmacken vid Jaegerdorffsplatsen kommer från högre ort.
Lennart Aspvid tittar sig
omkring och pekar till höger
om ingången på en imponerande disk som löper nästan
längs med hela väggen.
- Stor skillnad va?! Där
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kommer kassan att vara och företagandet handlat om att
all den nya maten som vi ska ha roligt.
inrikta oss på, ler Lennart
- Det är en helt annan känsAspvid.
la att jobba åt sig själv. Man
Det är onekligen en stor har ju fått lära sig många
skillnad på den gamla och olika saker. I början fick jag
nya kassan som för tillfället sätta mig in i bokföring och
symboliskt står mitt emot betala ut löner. Idag är det
varandra och skvallrar om ett externt företag som gör
det som varit och det som den biten, menar Lennart
kommer.
Aspvid.
Företagare uti fingerspetsarna
Företagandet har varit något
av en självklarhet för Lennart Aspvid. Det har präglats av att få saker och ting
gjorda utan att tänka så
mycket eller hänga upp sig
på småsaker. Framförallt har

Företagsinsikt
Mycket har förändrats sedan
Lennart Aspvid startade sin
första bensinmack. Idag är
en mack så mycket mer än
bensinpumpar, torkarblad
och olja. Preem inriktar
sig på större matutbud och
framförallt på att ha sveri-
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ges fräschaste toaletter. En
företagare måste vara uppfinningsrik och hitta sitt sätt
att driva företag. Lennart
Aspvid insåg ganska snart
vad nyckeln till hans företagande var.
- I ett tidigt skede insåg jag
hur viktigt det är med rutiner. Att jag och de anställda
vet vad, när och varför saker
behöver göras. Därför införde jag vecko- och dagsscheman, berättar Lennart
Aspvid.
Nya mål
Att gå i pension är inget som
skrämmer, tvärtom anser
Lennart Aspvid att det ska
bli riktigt skönt. Ett total-

bara vackra formuleringar
som återfinns i affärsplanen
utan något som genomsyrar
allt de gör. Det inkluderar
dem själva som företagare.
- Att vara företagare ger en
djup personlig förändring.
Ett annat sätt att tänka. Det
är så viktigt att fokusera på
dynamiken i verksamheten,
anser Bente Olsson.
Kungssten och till viss del
Annika Larsson är inte sen
Majorna.
att fylla i:
- Naturligtvis är det ju
- Det är ju inte svårare än
också viktigt att föreningen att inse att det händer ingär framåt och att man som enting i företaget om jag inte
medlem känner och ser att gör någonting. Och det är det
det händer någonting. Så som jag älskar med att vara
känns det med Majorna egen, och det riktigt gnistrar
Älvsborgs företagarefören- i hennes ögon.
ing, menar Bente Olsson.
Som coach möter Bente
Olsson människor som tvivEn gång företagare, alltid lar på sin egen förmåga.
företagare
- Det är ju viktigt att leva
Målet är förstås att bygga som man lär. Visst funderar
upp en kundstock, att profi- jag över hur det ska gå för oss,
lera sig som en salong som men jag har bestämt mig för
enbart jobbar med svenska att det ska gå. Så är det bara,
biologiska produkter. Före- säger Bente Olsson och slår
tagsprofilering innebär inte symboliskt näven i bordet. q

farväl till branschen tar han
dock inte riktigt än. Han
kommer att ha kvar en mack
samt engagera sig i Preem.
På frågan om hur han tycker
att hans år som egen företagare varit, kommer svaret
lika självklart som snabbt:

- Jag har haft ett fantastiskt
arbetsliv, ler Lennart Aspvid
och skyndar iväg. Halvägs
fram till hyllan som ska flyttas säger han:
-Hej och tack!
Därefter lägger han all sin
koncentration på den tunga
hyllan. Det är ingen tvekan
om att Lennart Aspvid är
van vid att hoppa in varhelst
hans anställda behöver en
hjälpande hand. Kanske är
det också det som gör en
företagares arbetsliv till vad
det är. Den ena dagen är
inte den andra lik. Däri ligger tjusningen och det roliga,
åtminstone om man frågar
Lennart Aspvid. q
Lennart Aspvid glad
företagare som snart blir
en lycklig pensionär.

Företagsam, javisst!

Tävla och vinn ära och berömmelse!
Känner du en person som är driftig, modig, har ett nytänkande och som kan konsten att samverka. Skicka in förslag
på vem som är föreningens mest företagsamma person.
1 december 2007
Förslag ska vara redaktionen tillhanda senast
1 December 2007 till dehlfors@ioi.se eller ordf@kkifor.se.
Vinnaren presenteras i ”Södra brofästet ”#2/2007
Lycka till!

FIXa internkommunikationen

Redaktionen för ”Södra Brofästet” erfar att affärsenheten
FIX, på företaget ASSA OEM, tillika medlem i företagareföreningen nu på allvar tar tag i sin internkommunikation.
Företaget resonerar som så att en god internkommunikation
gynnar den psykosociala miljön för personalen. Redaktionens källor uppger att, som ett led i att nå målet med en
bättre internkommunikation, ingår det att göra en personaltidning. Allt för att få personalen att känna sig delaktig och
veta åt vilket håll företaget är på väg.

FÖNSTERBYTE
Låt oss göra jobbet
• Besiktning/Mätning
• Offert
• Leverans och montering
• Fasta priser

Välkommen med din förfrågan

Öppet: Vardagar 7–18, Lördagar 9–14
Tel. 031-12 47 30,
Fotögatan 10, Kungsstens Industriområde
E-post: info@kungsstensbyggvaruhus.se
www.kungsstensbyggvaruhus.se
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Parmesangratinerade
gäddfärsbullar

En god bok
gör sig bäst i horisontalläge

4 port.

Hösten är här och mysiga Sträckläsning med nermörka kvällar inbjuder till verna på spänn
att förkovra sig i läsandets Luftslottet som sprängdes,
konst. Här finns något för Stieg Larsson
den deckartörstiISBN 13:
ge, affärshungrige
9789113015316
eller
upptäcktsDen tredje och
Ingredienser:
Sås:
glade.
sista delen av trilo400 g gäddfärs eller färs av 5 dl fiskfond
Södra Brofästets
gin Millenium om
kolja
1 schalottenlök
redaktion har tagit
dataexperten
Lis2 äggulor
hjälp av en riktig
2 dl vitt vin
beth Salander och
4 dl vispgrädde
3 dl gräddmjölk (2 dl mjölk, veteran i ämnet.
journalisten Mikael
salt och peppar
1 dl grädde)
Vi bad Ulla LindeBlomkvist. Kommer
gren på Mariaplans
1 msk smör
Lisbeth att rentvås
Garnityr:
1 msk vetemjöl
Bokhandel att ge Ulla Linde- och vad får det för
1/4 purjolök (det vita)
sina bästa tips inför gren på
1 dl fiskfond
konsekvenser för
smör till stekning
1 msk smör
kommande bokhöst. Mariaplan
SÄPO och natio1/2 knippe finskuren gräslök 3 dl finriven parmesanost
Ulla Lindegren tipnen?
sar om allt ifrån hur du kan
salt och peppar
Till servering:
nätverka bättre och på så sätt Bli kär i din hemstad
pressad potatis, ris eller potatismos
förbättra dina kundrelatio- Göteborgarnas promenadner till deckare eller varför guide: 70 tips för promeGör så här:
inte få en mer lönsam verk- naden, utflykten eller moSkala och finhacka schalottenlöken. Häll fiskfonden i en stål- samhet med hjälp av bättre tionsrundan
kastrull, tillsätt vin och schalottenlök. Koka upp och reducera självkänsla. Varsågod och
ISBN13: 9789189680890.
fonden tills 1 dl återstår. Gör sedan såsen: Hetta upp grädd- håll till godo!
Lediga helger under hösmjölken i en kastrull. Smält smöret i en annan kastrull och
rör ned mjölet utan att det tar färg. Vispa i gräddmjölken och
fiskfonden och rör till en smidig sås. Smaka av med salt och
peppar och låt sjuda på svag värme ca 10 min. Sila såsen och
ställ åt sidan.
Skala och koka potatisen eller riset, håll det varmt. Sätt ugnen
på 175 grader. Blanda fiskfärsen, det är viktigt att alla ingredienserna är lika kalla. Lägg färsen, äggulorna, salt och peppar
i matberedaren, kör i ca 30 sek. Stanna och skrapa kanterna
med en slickepott, kör i ytterligare ca 30 sek. Tillsätt grädden
och kör ytterligare någon min tills färsen ser jämn och smidig
ut. Forma till stora ovala bullar med en stor matsked doppad i ljummet vatten. Lägg bullarna på en smörad plåt. Täck
med ugnssäker folie och baka bullarna i mitten av ugnen ca
15 min.
Ansa och skiva purjon tunt. Fräs den i lite smör i en panna
i ca 1 min, ställ åt sidan. Sätt ugnen på 225 grader och övervärme. Lägg över gäddfärsbullarna på ett smort ugnssäkert
fat. Värm såsen och rör ned 1 dl av parmesanosten. Ringla
såsen över bullarna och strö över resten av osten. Gratinera
ganska högt upp i ugnen i ca 10 min, tills ytan bubblar och ser
välgräddad ut. Gör under tiden potatismoset eller den pressade potatisen.
Garnera formen med gräslöken och purjolöken längs kanterna.
Det finns gott om finfin gädda i de
svenska sjöarna och vattendragen.
Gädda passar perfekt att mala till färs
och att använda till dessa bullar. Finns det inte gädda att
tillgå kan du välja kolja.

Dryckestips:
Parmesangratinerade gäddfärsbullar är väl värda ett kanonvin, varför inte en Chablis eller en Sauvignon Blanc. q
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ten? Boka en träff med din
hemstad och se Göteborg
med omnejd, med helt andra ögon och kropp ... Här
presenteras inte mindre än
70 tips på utflyktsmål i bild
och text. Förutom vackra
bilder ges sunda och sköna
tips, från Kungälv i norr till
Sandsjöbacka i söder, lockar
till att förena friskvård och
upptäckarglädje.

5 000 000 potentiella kunder
sätter Göteborgsregionen
på företagskartan
Text och foto: Carolina Erlandsson

Att bygga och stärka affärsrelationer
Välkommen! En handbok i
hur du blir en bättre värd
och gör fler affärer,
Jonas Widegren med flera,
ISBN: 9789163301179
Många företag investerar
idag stora pengar i möten
och events. Förutom de stora ekonomiska resurser man
satsar, innebär dessa aktiviteter även mycket intern tid
och stort engagemang. Trots
dessa stora satsningar är det
idag få företag som utnyttjar
den fulla potentialen i möten
och events. Bättre relationer
leder till bättre affärer det
vet vi. Den goda nyheten är
att du inte behöver investera
mer pengar än du redan gör
i möten och events. Det enda
du behöver göra är att öppna
dina sinnen och inse att möten och events, rätt använt,
är ett kraftfullt verktyg för
att göra bättre affärer.

Solen står högt på himlen,
inte bara hos moder natur
utan också på den västsvenska företagshimlen. I
en tid då storstäderna spelar en viktig roll för tillväxten i Sverige, gäller det
att företagsandan gynnas
på alla tänkbara sätt.
Det västsvenska företagsklimatet är på språngmarsch.
Göteborgsregionen siktar på
att år 2020 växa med 60 procent till totalt 1,5 miljoner
invånare, vilket ska bidra till
en konkurrenskraftig marknad. Storleken spelar roll
för att locka hit företag och
kompetens. Kanske är det
inte någon tillfällighet att
Business Region Göteborg
(BRG) inrättat Mikael Peterséns tjänst just i Göteborg. I
dagsläget finns det inte någon motsvarighet i övriga
landet.
- Vårt mål är att företagarföreningarna ska fungera på
egen hand. Vi kan tillhandahålla arenan för dem och
vara ett språkrör in till kommun och myndighet, menar
Mikael Petersén.

Coacha dig själv
Mera självkänsla! i kärlek
och relationer, i föräldraskap, i arbetslivet, Mia
Törnblom
ISBN: 9789137129792
Mera självkänsla! En bok
som fungerar lika bra för
den som vill gå vidare i sin
personliga utveckling, som
för den som aldrig tidigare
har hört talas om självkänsla.
Boken är skriven för alla som
har valt att - eller vill - börja
vårda relationen till sig själva
med lika mycket respekt och
kärlek som de behandlar andra.
q

Företagarföreningar en
kunskapsbank
Mikael Petersén har jobbat
som BRGs projektutvecklare sedan årsskiftet och
trivs som fisken i vattnet.
Arbetsdagarna är varierande
och innebär att besöka företagarföreningar, bistå med
kunskap om företagandet i
Göteborgsregionen, till att
utveckla men också ta vara
på den kunskap och erfarenheter som företagarföreningarna besitter.
- En av mina främsta uppgifter är att vara tillgänglig
för att kunna svara på frå-

gor och att kunna erbjuda
verktyg som föreningarna
kan använda sig av för att
underlätta till exempel vid
medlemsrekryteringen, säger Mikael Petersén och ler.
Det finns inte möjlighet
att få någon ekonomisk hjälp
från BRG i direkta medel.
Men det är inte omöjligt att
det emellanåt finns projekt
som stödjs.
- Om vi på BRG anser att
en annonsering eller tidning
är viktig för företagarföreningen, kan det hända att vi
ger någon form av ekonomiskt stöd, berättar Mikael
Petersén.

Stark identitet viktigt
Majorna Älvsborgs Företagareförening är en av de
äldsta av de totalt femton företagarföreningar som finns
i Göteborg.
- Det är viktigt att ha en
stark ordförande och att föreningen har en stark identitet. På så sätt skaffar man
sig mandat att påverka till
exempel
nybyggnationer
eller att förbättra kommunikationerna i föreningens
närområde.
Solen är på väg ner bakom
Älvsborgsbron och förhoppningsvis gäller det motsatta
för Sverige som entreprenörsnation, Göteborgs närSvenska entrepenörer
lingsliv och Majorna Älvsnäst, näst sist
Sverige som nyföretagar- borgs Företagareförenings
q
nation hamnade på en ge- fortsatta arbete.
nerande 40-de plats av 42
länder, enligt Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
2006, som mäter entreprenöriell aktivitet hos andelen
av befolkningen mellan 18
och 64 år. På pallplatserna
ett, två och tre hittar man i
nyss nämnda ordning Peru,
Colombia och Filippinerna.
Om Västra Götalandsregionen lyckas med sitt mål
kanske Sverige kan klättra
på världens entreprenörsstege i framtida mätningar.
För BRGs Mikael Petersén
är det ingen tvekan om hur
företagshimlen kan hållas
molnfri.
- Genom att vara lyhörd för Mikael Petersén ser ljust
vad företagarföreningarna på framtiden.
är i behov av kan vi på BRG
vara ett stöd och bollplank
som tillhandahåller förutom
tillförlitlig kunskap också
relevanta föreläsningar och
viktiga nätverk, menar Mikael Petersén.
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Har du råd

att inte vara med i
Majorna Älvsborgs
Företagsförening?!
Som ni ser ämnar vi byta namn för att bättre tillvarata vår
lokala utveckling. Majorna Älvsborgs Företagsförening verkar också för bättre samarbete mellan företagen i vårt område. Föreningen syftar till att stärka relationer mellan företagare och omvärld. Våra medlemmar finns främst bland små
och medelstora företag och speglar en mångfald av skilda
branscher.
Medlemsavgifter 2007
Majorna Älvsborgs Företagsförening är en ekonomisk förening. Du blir medlem genom att köpa en andel som kostar
100 kronor. Andelen betalas en gång, vid inträdet. Därefter
betalar varje medlem en årsavgift som baseras på hur många
anställda det finns i företaget.
Prisexempel
Som ny medlem med två (2) anställda betalar du 688:- inklusive moms samt en andel á 100 kronor (momsbefriad)
Totalt: 788 kronor.
Hör av dig
Om du har frågor eller vill bli medlem, sänd e-post till ordf@
kkifor.se, så tar vi kontakt. Intresseanmälan kan även göras
via vår hemsida; www.kki.se

Detta nummer av Södra Brofästet har fåtts färg av Intryck Reklam AB, tryckt på Svanenmärkt papper.

Ta chansen att göra din röst hörd och samtidigt knyta
nya affärskontakter!
Kommande medlemsmöten:
Måndag 24 sept 18.30
Måndag 12 nov 18.30
Var möterna kommer att äga rum är ej fastställt vid
tidningens trycktillfälle.

Ett tecken för företagare
Svenskt Näringsliv drar
igång en kampanj för företagsamhet och introducerar en symbol för det.
Symbolen
ska
enligt
Svenskt Näringsliv ses som
uppmaning att omfamna
och bejaka den kraft som
kommer ur människors fria
skapande, och som i förlängningen utgör entreprenörskapet och företagsamhetens livsnerv.

Vi Fyra:
1. Varför är ni med i företagsföreningen?
2. Hur länge har ni varit medlemmar?
3. Vad skulle du vilja att företagsföreningen jobbar
med?
1. Nelly Mirgallou, Restaurang Sjöberget
1. Vi är med för att det är ett bra kontaktnät och man får träffa andra företagare.
2. Vi har varit med i tre år.
3. Jag tycker att de jobbar bra med det
de gör. Bra att de jobbar med att få
in områderna kring Klippan och
Kungsten och även Majorna.
2. Isebell Andersson, Kulturföreningen Röda Sten
1. Viktigt att knyta kontakter, stötta och
hjälpa varandra. Sedan att bevara det
historiska engagemanget.
2. Medlemmar sedan 2002.
3. Utveckla hur man kan utnyttja varandras tjänster. Mer kunskap om
varandra. Varför inte ha rabatter
hos varandra, kanske något för hemsidan?
3. Chatarina Svensson, Euroasic
1. Vi är med för att få ett utökat kontaktnät
2. Vi har varit med sedan hösten
2006.
3. För tidigt att uttala mig om, hittills
har det varit jättebra.
4. Georg Söderberg, El-Max
1. Jag var med och bildade första företaget i Klippan 1959.
2. Sedan dess.
3. Försöka få fram lokaler för samkväm. Jobba för att Ostindiefararen
ska hamna här.

Stor peng, stor gest!

Inom föreningen är vi måna om varandra. Ett exempel
är Nelly från restaurang Sjöberget som lämnade tillbaka
dricksen hon fått från Bo-Göran från Kungstens Trä.
Hon tyckte nämligen att dricksen var för stor!

Ny typ av rabatt?

Om du inte kommer på någon anledning att ge rabatt till
dina kunder, kommer här ett levande bevis på att fantasin
hos er medlemmar är oändlig. En företagare i Klippan fick
50 % rabatt för att personen i fråga bar samma namn som
försäljaren. Fram för nytänkande!

