
 

HANDLINGSPLAN 2019

• FrukostAkademien - inspirationsfrukostar under vår och höst
• Sisjöminglet - nätverksaktivitet på vår och höst
• Golftävlingen Sisjöslaget - årlig nätverksaktivitet
• Frukost hos medlem - nytt event där ett medlemsföretag står som värd  
 för en frukost och får presentera sig för andra medlemmar
• Utveckla Framtidsmässan till en lokal mötesplats för områdets intressenter
• Utveckla Högsbo-SisjöNytt - föreningens tidning som utkommer med fyra nummer per år
• Utveckla webbplatsen handlaihogsbosisjon.se för att locka fler kunder till området
• Sprida information om vad som händer i området med fokus på tillgänglighet
• Samarbeta med områdets fastighetsägare för områdets utveckling
• Arbeta med att utveckla Högsbo-Sisjön till ett attraktivt område för företagare
• Vara behjälplig och stötta medlemmar i frågor där föreningen har möjlighet att påverka

TILLSAMMANS BLIR  
VI FRAMGÅNGSRIKA 

TILLGÄNGLIGHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK

• Ta fram förslag för att utveckla kollektivtrafik  
 i området som gäller från 15/12 2019
• Arbeta för att etablera ”Styr & Ställ”  
 i Högsbo Sisjön-området
• Byte av industriskyltar till handelsskyltar  
 runt omkring i Högsbo området
• Närvara vid viktigare möten kring  
 kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor
• Påbörja ett gemensamt arbete med att öka  
 cykel- och gångtrafiken till området och   
 utveckla gång- och cykelbanor

UTBUD OCH ETABLERING

• Genomför en kartläggning av fastighetsägarna  
 i Högsbo-Sisjön samt hur stor total kommersiell  
 yta som finns i området.

• Samverka med fastighetsägare som har behov  
 av nya hyresgäster till sina lokaler alt att hitta  
 ersättningslokaler i samband med ombyggnad- 
 erna.

STADSMILJÖ 
• Arbeta fram en översyn vilka detaljplaner som  
 pågår och vilka fastigheter kommer att byggas  
 i framtiden och när
• Delta i arbetet av att utveckla blandstaden i  
 vårt område
• Samverka med Göteborg och Mölndals stad  
 planer för bostadsbyggande för att få en hel 
 hetssyn
• Var behjälplig för fastighetsägarna när olika  
 problem uppstår
• Driv på översiktsplan för Göteborg, fördjupad  
 för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds-  
 leden


