Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2011-11-25.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Helen Franke Hantverksta’n
Jack Assalum Nordea
Lasse Wiberg Advisor Wiberg
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Berg Spånga Släpet

På mötet diskuterades följande:
Mahad, Christina & Janne från arbetsförmedlingen Spånga/Tensta hälsade
på oss och berättade om deras verksamhet. Spånga/Tensta AF består av
55-60 medarbetare som har ca 2700 arbetslösa varav ca 1300 är öppet
arbetslösa. Omsättningen är 7-8% som varje månad kommer ut i arbete.
Det finns idag en rad av bidrag och hjälp man får av AF när man söker
personal via dom. Vi kommer att ha fler kontakter under kommande år.
Arbetet på Spånga Torg går framåt och sköts på ett mycket bra sätt med
hänsyn till oss företagare, tidplanen följs. Den 5-6 december kommer det
att asfalteras från Spånga Konditori till Spånga Bosättning denna asfalt
kommer att bli kvar och ligga under dom plattor som börjar att sättas till
våren. Plantering av träd & buskar blir det sista som händer nästa höst.
Beroende på väder kommer arbetet att fortsätta vid rundeln och/eller
passagen mellan Nordea & Djurens hörna, alt. ta en paus till våren.
Julmarknaden är slutsåld, vi kommer att få upp granen innan dess
öppettiden i år är 10-16. Vi tackar Kim på Blåvägen som gjort ett bra jobb
med detta.
Tommy har pratat med Alf Karlsson på Alferan som säger att den som ska
öppna nya skönhetssalongen ej ska klippa hår utan att arbeta med bl.a.
hårförlängning, vi hoppas att detta inte ska påverka övriga frisörer på
torget negativt utan att det blir en verksamhet som ytterligare kan tillföra
något positivt för handeln.
Årsmötet blir detta år torsdagen den 16 februari på Spångafolkan med
mat levererad från Baan Thai.
Vi tackar Sören Danielsson som kommit in med synpunkter på
parkeringen samt Ali Cfitci om sina idéer om att få fram vad
medlemmarna jobbar med för ytterligare buisnes to buisnes inom
föreningen.

Onsdag den 30/11 blir det Afterwork öl på Caledonian, vi finns där från
18:00 så den som har lust kommer dit och har det lite trevligt med oss.
Tre stycken tankar kom upp om saker att prioritera 2012.
•
•
•

Spånga Julbord på Krogen Tre Kockar med underhållning.
Dekorationer på torg, torgväg & allé i samband med olika högtider.
Parkeringar till centrummet.

Nästa möte blir i januari vi återkommer med datum.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

