
Brabrand Erhvervsforening 
er stiftet i 1962 og har 

arbejdet for lokalområdets 
erhvervsliv lige siden

Bliv medlem af den lokale 
erhvervsforening for Brabrand



Som medlem af Brabrand Erhvervs-
forening får du og din virksomhed 
indflydelse på, hvordan rammerne 
for erhvervslivet i lokalområdet skal 
udforme sig.

Medlemskab betyder også aktiv invol-
vering og medansvar for udvikling af 
muligheder i samarbejde med andre 
virksomheder, kommunen og øvrige 
interessenter. På den måde fastholdes 
den positive videreudvikling af  
Brabrand og Aarhus Vest.

En stor del af det at være medlem af
Brabrand Erhvervsforening er mulig-
heden for at netværke med andre. Det 
giver god mening at mødes med nye 
mulige samarbejdspartnere eller at 
gense dem, man allerede kender.  
Derfor er der til alle vores arrange-
menter altid sat tid af til at netværke.

Du kan læse mere om Brabrand 
Erhvervsforenings arbejde i vores ved-
tægter på erhverv-brabrand.dk.

• Indflydelse via medansvar 

• Via fælles samarbejde at udvikle 
området 

• Netværksmøder/temamøder for 
alle firmaets ansatte 

• Samarbejde med Erhverv Aarhus 

• Nyhedsbrev med  
mulighed for at få artikel med 

• Del af et fællesskab 

• Udbygger dit netværk

VI SKABER RAMMERNE VI SKABER VÆRDI

Få indflydelse på, hvordan rammerne for  
erhvervslivet i lokalområdet skal udforme sig.



Brabrand Erhvervsforening indgår 
gerne i samarbejder med andre, både 
lokalt i Brabrand og i Aarhus, når det 
handler om at skabe de bedste mu-
ligheder for virksomhederne i vores 
område. Eksempelvis er Helhedsplan 
Gellerup en tæt samarbejdspartner.

Udover de tætte samarbejder med 
organisationer og virksomheder i 
Brabrand indgår vi i et formelt sam-
arbejde med Erhverv Aarhus, hvor vi 
arbejder for at skabe de bedst 
mulige rammer for erhvervslivet samt 
netværk på tværs af Aarhus.

Herudover samarbejder vi om 
spændende medlemsarrangementer.

Vær med til i fællesskab at tage et 
aktivt ansvar for at profilere og støtte 
områdets erhvervsliv, når det gælder 
visioner, mål og indsatsområder.

Dette giver større indflydelse.

Fælleskabet kan fastholde områdets
værdier og udfordre omgivelser og 
myndigheder til at understøtte en 
positiv udvikling for området.

Foreningens aktiviteter er relevante 
og vil skabe værdi for dig som med-
lem. Aktuelle emner tages op, og der 
afvikles arrangementer, hvor ansatte 
i din virksomhed kan få inspiration og 
mulighed for at netværke.

VI SAMARBEJDER VI ÅBNER MULIGHEDER



Vil du vide mere?
Kontakt os, hvis du vil høre mere om, 
hvordan din virksomhed får gavn af et 

medlemskab i Brabrand Erhvervsforening.

www.erhverv-brabrand.dk

Kontakt:
Formand Susanne Lee Jørgensen

Tlf. 4018 5244
slj@helge-michael.dk


