Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-06-10.
Närvarande: Tommy Elofsson
Jan Westerberg
Helen Franke
Carin Ljung
Lasse Wiberg
Jan Mellquist
Renata Stefanic

Ica Supermarket
Baan Thai
Hantverksta’n
Spångabladet
Advisor Wiberg
Tapetrummet
Kolpa

På mötet diskuterades följande:
Janne & Tommy informerar om statusen angående Spånga Torg, där dom
tillsammans med Kent Millqvist haft ett möte med representanter för Y2
som är entreprenörer, Röda Tråden som är byggledare samt beställaren
som är trafikkontoret. Det var ett trevligt möte där vi fick känslan av att
alla har samma intresse av detta görs i samförstånd mellan ovanstående
företag och vår företagareförening som representant för våra medlemmar
på Spånga Torg. Det kommer att bli stökigt och bökigt under byggtiden
och säkert dyka upp problem och svårigheter också, hör av Er till oss med
Era synpunkter så tar vi upp detta på våra möten med byggledningen.
Träden som kommer att fällas vållar starka känslor hos alla Spångabor,
Carin Ljung engagerar sig i detta och kollar upp vad ersättningen för
dessa träd blir.
Vad gäller Spångagrillen har Lasse Wiberg hjälpt dom med skrivelser till
kommun, Lasse kollar status på detta och återkommer med information
på nästa möte.
Utdelning av Spångabladet är väll oförändrad kommer ut på vissa ställen
men inte på andra, vi konstaterar att nya områdena vid Tennishallen inte
har någon utdelning. Detta bör åtgärdas snarast. Ett möte med ledningen
och Johan Kjellberg vore önskvärt och diskutera framtidens utdelning,
internet m.m. Nästa nummer kommer den 3 september deadline för detta
är mitten på augusti. Och det är viktigt att vi stöttar bladet med annonser
från våra egna företag i Spånga, när vi tagit styrelsebeslut på att företag
från andra köpcentra ej kan annonsera där.
Styrelsemötet 2 september är flyttat till den 9 september.
Janne startar upp en facebooksida under namnet Spånga Centrum där
aktuell info kommer att finnas.
Janne informerar också om de allvarliga bränder som skett bl.a.
soprummet till Dennis Kött & Mariannes Fisk, Spånga Torg 3-5, klassad
som mordbrand hos polisen. Tennishallen har haft påhälsning av någon
som försökt elda på fasaden och flera andra likvärdiga tilltyg har skett den
senaste tiden. Tommy tar med detta till nästa BRÅ möte.

Hembygdsföreningen har som förslag att besöka olika företag i Spånga,
tankar luftades om öppna företag, det finns idag öppna trädgårdar i
Spånga, något att jobba vidare med för våran Spånga känsla.
Johan Stenegård uppträder den 4 december i Spånga Kyrka, Lions
behöver hjälp med biljett försäljningen och vi ber att Eventgruppen tar tag
i detta och funderar på fösäljningställen samt ev. provision för detta.
Styrelsen tror också att om man tar bort fackeltåget till kyrkan kommer
intresset att bli större.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

