Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-09-09.
Närvarande: Tommy Elofsson
Jan Westerberg
Helen Franke
Carin Ljung
Lasse Wiberg
Jan Mellquist
Renata Stefanic
Helen Berg

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

På mötet diskuterades följande:
Om spånga torg fick vi veta att Maud ska fortsätta med butiken och ev.
någon spa inriktning och öppnar i oktober. Pelle från Spånga Herr & Dam
har öppnat någon damklädesaffär bakom spånga konditori. Vår fotograf
Anders har flyttat till Vällingby.
Ombyggnaden av torget verkar följa tidplanen. Vi upplever det som att
det går ganska så smärtfritt dock blir det ett försäljningstapp i butikerna.
Bättre skyltning för dom gående önskas. JW kontaktar byggledningen om
detta.
Spångagrillen Lasse kontaktar ägarna för att få info om vad som händer.
Carin vill gärna ha respons för Spångabladets artiklar och innehåll.
Synpunkter kom på trädgårdstipsen som inte känns så intressanta.
Förslag om kända personer som bor i området eller riktigt kända personer
som kommer från Spånga kan vara kul artiklar. Även bilspalter kom som
förslag gärna reportage från entusiaster som håller på med gamla bilar.
Utdelning har blivit bättre, men kan bli ännu bättre. Nästa nummer
utkommer den 22 oktober.
Ett höstmöte planeras till november, kanske i samband med Spånga IS
arrangemang, Tommy följer upp detta samt Helen & Helen tar tag i detta
som våran eventgrupp.
Infotavlan inget nytt, Tommy, Janne & Lasse tar en sittning om detta.
Spångakortet, Tommy ersätter Lasse, och kollar med Björn Kjellander och
Janne Mellquist om det finns någon möjlighet till detta.
Ekonomin ser bra ut likviditet finnes samt budgeten verkar hållas.
Spångakalendern tar Tommy & Janne tag i Tapetrummet visade sitt
intresse att synas där. Renate gav Janne kontaktuppgifter på var lite
spångabilder finnes.

Tommy & Lasse besöker Hembygdsföreningen på deras möte 23 oktober
på Nälsta Gård och informerar om vad spånga företagareförening arbetar
med.
Träffar efter jobbet s.k. after work öl bokades på Caledonian den 21
september och 19 oktober klockan 18:00 då vill vi se många
spångaföretagare där.
Nästa möte är den 14 oktober.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

