Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-04-01.
Närvarande: Tommy Elofsson
Jan Westerberg
Lasse Wiberg
Helen Franke
Carin Ljung
Lenny Strandorf
Ulrika Lilja
Jan Mellquist
Björn Kjellander

Ica Supermarket
Baan Thai
Advisor Wiberg
Hantverksta’n
Spångabladet
Swedbank
Nordea
Tapetrummet
Spånga Folkan

På mötet diskuterades följande:
JW informerar om status för ombyggnaden av Spånga Torg. Arbetet med
torget kommer att påbörjas efter vårmarknaden, datum är inte fastslagit
ännu. Trafikkontoret önskar samarbeta med oss och vill löpande lägga ut
information på vår hemsida. Information kommer även att sättas in i
Spångabladet.
LW har haft kontakt med Ann-Katrin Åslund i stadshuset samt Britta Ask
på stadsbyggnadskontoret angående informationstavlan. Nu har Lasse fått
kontakt med Reitan, och bollen är tillbaka på ruta 1 där Sarrasso ska göra
ett nytt förslag på utseende för att få tillstånd av Reitan att sätta upp
tavlan på Pressbyråns gavel.
Den befintliga hemsidan är i första hand skapad för intern information
med föreningens medlemmar. Mötet diskuterade att starta upp en mer
officiell centrumsida riktad mot kunder. JM kontaktar hemsidesbyggare för
kostnadsförslag. BK funderar på utformningen.
CL berättar om Jenny som studerar till journalist och vill hjälpa till extra
att skriva i bladet, hon gjorde i förra numret en artikel om spånga
gymnasium som var mycket bra. Mötet beslutade att bolla frågan vidare
om hennes ersättning till Johan Kjellberg och bladet då mötet fann det fel
att föreningen skulle stå för hennes ersättning.
Utdelning av bladet fungerar allt bättre, de flesta i styrelsen har fått
senaste numret t.o.m. i Järfälla har det delats ut.
Mötet beslutade också att bladet till nästa möte kommer med ett förslag
om ny periodisering av utdelningen till mer attraktiva perioder för
annonsering för att underlätta försäljning av annonser.
På årsmötet fick styrelsen medlemmarnas uppdrag att jobba vidare med
att göra torget mer attraktivt med belysning, utsmyckning etc. styrelsen
tar kontakt med familjen Millqvist på spånga Bosättning om detta och ger
dom i uppdrag att göra förslag och ta in priser på detta.

Revisorn vill även ha en verksamhetsplan för 2011, TE+LW+JW tar fram
en sådan. Kassör LW justerar även årsredovisningen med att kalendern
gick med vinst och inte med förlust som angavs i årsredovisningen.
Datum för årets styrelsemöten fastställes till 6/5, 10/6, 2/9, 14/10,
25/11. På Ica Supermarket Spånga Torg 08:00.
Klistret på den nya dekalen kanske skulle bytas till andra sidan så att man
kan sätta dekalen på insidan av glaset HF kollar för o nackdelar.
Synpunkter har kommit på att vi ska kalla det Spånga Centrum istället för
Spånga Torg. Det har många fördelar men även negativa sidor LS tycker
att vi ska vara rädda om det unika med det nuvarande namnet och inte
försöka förlikas med Kista, Vällingby etc. mötet beslöt att vi tänker till om
detta och frågor Spångaborna om synpunkter, CL skriver om detta i nästa
blad och ber att folk ska maila in sina tankar och synpunkter.
BK presenterade det arbete som gjorts med att ta fram ett presentkort för
Spånga, ett kort som laddas i Babs terminaler. Detta såg väldigt bra ut
och BK tillsammans med LW kommer att träffa en representant för
företaget som tillverkar och sköter detta. Även någon referens kommer
att kollas upp.
Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

