Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-01-14.
Närvarande: Tommy Elofsson
Jan Westerberg
Lasse Wiberg
Helen Franke
Helen Berg
Ulrika Lilja
Jan Mellquist
Renata Stefanic

Ica Supermarket
Baan Thai
Advisor Wiberg
Hantverksta’n
Spångasläpet
Nordea
Tapetrummet
Kolpa

På mötet diskuterades följande:
Ulrika Lilja fick inleda med att presentera sig själv. Hon är ny chef på
Nordea Spånga Torgväg.
JW informerar o status för ombyggnaden av Spånga Torg. Upphandling av
entreprenör påbörjas nu och beräknas vara klart så att ombyggnaden ska
starta i april om vädret tillåter det. Kommunen kommer att informera vår
förening samt i lokal press och på biblioteket om arbetet. Frågor som dök
upp på mötet var transportväg på torget för leveranser till butikerna, samt
att framföra till kommun att infartsvägen på torget t.v. om biblioteket från
Värsta Allé har en så hög kantsten att den är obrukbar. JW kommer att
informera och ställa frågan till Nina Lindberg på trafikverket.
LW har haft kontakt med Ann-Katrin Åslund i stadshuset samt Britta Ask
på stadsbyggnadskontoret angående informationstavlan. Nu jagar Lasse
en kontakt på Reitan han har för att få tillstånd av dom att sätta upp
tavlan på Pressbyråns gavel.
På hemsidan ska JW lägga in telefonnummer till de företag som inte har
varken hemsida eller mailadresser.
Mötet beslutade att JW kontaktar Johan Kjellberg på Spångabladet och ber
dom att skaffa 20st kontrollpunkter för utdelningen. Tyvärr fanns ingen
representant för bladet på detta möte, men styrelsen tycker det är mycket
angeläget att bladet sätter press på utdelaren, det känns ändå som
utdelningen under 2010 blivit mycket bättre. Till nästa möte önskar
föreningen en lista från bladet med utdelningsdatum för 2011.
Snöröjningen diskuterades, och vi kan konstatera att den i år varit
fantastiskt bra i vårt område. Till grund för detta måste bra upphandlingar
från kommunen samt bra entreprenörer vara. Mötet föreslår att
Spångabladet gör ett reportage om detta och skickar ett stort tack från
Spånga Företagareförening till både entréprenörena och kommunen för ett
bra arbete.

Inför årsmötet beslöts att JM,JW, LW träffas nästa fredag 21/1 08:00 på
Ica för avstämning. JW får i uppdrag att kontakta Björn Kjellander
angående film visning i samband med mötet samt att göra inbjudan. LW
får i uppdrag att kontakta Ann-Katrin Åslund för att se om hon kan vara
mötes ordförande samt förbereder ett bokslut. JM kontaktar Tre Kockar
som har nya ägare för att se om dom vill göra en catering detta år. HF
kommer som vanligt att ansvara för vinlotteriet.
Årsavgiften kommer att faktureras nästa vecka JW skriver ut fakturor.
JW kontakter valberedningens sammankallande Bengt Nordström och ger
förslag till styrelse och valberedning.
TE får i uppdrag att syna av hur det är på brotts fronten på nästa Brå
möte. Ett väpnat personrån på torgparkeringen samt ett avancerat
förådsinbrott i Spånga Torg 7-9 är sådant som inträffat nyligen.
Föreningen har blivit kontaktad av Rapid bevakning angående säkerhets
frågor. Mötet beslöt att om flera medlemmar har intresse att gemensamt
göra något så kontakta styrelsen så får vi diskutera detta mer på nästa
möte. Rapid bevakning hittar du på www.rapidlarmcentral.se
kontaktperson är Dan Stalenhag.
En förfrågan om Nordea och kontanthantering kom från Spångafolkan.
Ulrika Lilja informerade följande. Kontanthanteringen för Nordea Spånga
Torgväg kommer att upphöra den 31/1 kontanthantering kommer att
finnas kvar på Nordea i Vällingby samt i Tensta. Bankomaten samt
serviceboxen för insättningar blir kvar i Spånga.
Nästa styrelsemöten blir den 11 februari 2011. Årsmötet blir på
Spångafolkan den 17 februari.

