Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-05-06.
Närvarande: Tommy Elofsson
Jan Westerberg
Helen Franke
Bosse Jonsson
Helen Berg
Ulrika Lilja
Jan Mellquist
Silvi Millqvist
Kent Millqvist
Renata Stefanic

Ica Supermarket
Baan Thai
Hantverksta’n
Spångabladet
Spångasläpet
Nordea
Tapetrummet
Spånga Bosättning
Spånga Bosättning
Kolpa

På mötet diskuterades följande:
JW informerar om status för ombyggnaden av Spånga Torg. Arbetet med
torget kommer att påbörjas i slutet på maj, datum är inte fastslagit ännu.
Entreprenören är utsedd och man väntar in deras tidplan. Trafikverket
önskar ett möte med oss när tidplanen är klar. Trafikverket kommer även
att vara med på knallemarknaden på torget lördag den 7 maj och
informera allmänheten. Kent, Janne & Tommy kommer att vara styrelsen
representanter gentemot entreprenören.
Kent & Silvi Millqvist från Bosättningen kommer att jobba med
torgdekorationer hur vi kan göra vårt centrum mer trevligt och
inbjudande. Det första att ta tag i är El framdragningar nu när torget ska
grävas upp, till bl.a. julgranar och marknads stånd. En annan viktig sak är
att diskutera med kommunen om el kostnaderna samt hur detta ska
finansieras. Helen Franke ska kontrollera hur dom gjort i Sundbybergs
kommun.
Företagareföreningen har gått in och hjälper vår medlem Spångagrillen
som inte fått förlängt tillstånd för sin verksamhet. Vi hoppas och tror att
med hjälp av 1 års kontrakt kunna få kommunen att låta verksamheten
vara kvar.
Bosse Jonsson representerade idag Spångabladet och berättade att
åtgången av tidningar på station är enorm. Utdelningen blir allt bättre.
Annonsörer utanför vårt område har velat annonsera i tidningen, styrelsen
tycker att det är fel att i vår egen tidning locka folk till andra inköps
ställen. Vi uppmanar därmed våra medlemmar att annonsera i
Spångabladet så att vår eminenta tidning kan fortleva.
Om spångakortet fanns inget nytt att berätta då Jan Mellqvist, Carin Ljung
och Björn Kjellander har möte om detta på måndag.
Otroligt kul att så många angagerade sig i namnfrågan många bra
synpunkter har inkommit. Styrelsens ståndpunkt är för Spånga Centrum

som ett samlingsnamn för alla företagare i centrum området. Detta är
namnet vi vill ha på skyltar och reklambudskap. Dock skall vi alltid
använda namnet Spånga Torg för just torget. Finns andra synpunkter hör
av Er innan höstens medlemsmöte där vi tänkte ta ett slutgiltigt beslut i
frågan.
Till knallemarknaden imorgon lördag kommer JW att kontakta Lions så att
dom får se till att inte knallarna upptar hela parkeringen. Till kommande
marknader har Renate fått i uppgift att se över möjligheterna för en
utökad marknadsföring. Vi bör även kontrollera var Lions får sin El till
marknaden ifrån.
Tyvärr är Peter på Mäklarhuset allvarligt sjuk och är f.n. placerad på
Stockholms Sjukhem. Bosse Jonsson får styrelsens uppdrag att köpa en
blomsterkvast från föreningen till honom hos Crossandra.
Ännu fler tråkiga nyheter är att en Spångaprofil Anders Wiberg gått ur
tiden han blev 79 år. Anders drev Spånga Järn & Färg under flera
årtionden och är pappa till Hasse & Lasse. Tommy & Janne ser till att
blommor från Spånga Företagareförening skickas till Anders begravning.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

