Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2012-01-13.
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
Carin Ljung Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Arbetet på torget ligger nu nere och återupptas troligen till våren då
plattorna ska börja läggas, trädplanteringen blir till hösten. Vi återkommer
när vi vet mera via facebook/hemsidan.
Vi diskuterade om tv/foto/data skärmar i butikerna med löpande reklam
via Usb minnen. Niclas Spånga Video ska få det uppdraget att jobba fram
ett koncept.
En ny hemsida är under uppbyggnad, den finns redan på www.spangaff.se JW behöver in logo, bilder etc. om ni vill synas ordentligt titta på
hemsidan under företag så förstår Ni uppbyggnaden. Istället för bilder kan
man lägga in en textruta om man vill beskriva företaget.
Spångabladet är på banan, nästa nummer kommer ut den 12 februari. CL
berättar om byggplanerna på Gläntan med konstgräs och kringboende
som protesterar hon kommer göra ett neutralt reportage om detta.
Föreningen är dock mycket positiv och välkomnar konstgräs på Gläntans
IP.
Julmarknaden var bra mycket folk var i rörelse och Kim
Bergman/blåvägen gjorde ett mycket bra jobb som general. Vi ser fram
emot ett snart möte för utvärdering. Vi beslutar att öppet tiden ska vara
16:00 även nästa år.
Vi har fått ett namn på trafikkontoret som handhar parkeringsfrågorna i
spånga. TE LW & JW skriver ett brev så att vi får upp detta som ett
ärende på kommunen, detta är prioriterad fråga detta år.
Årsmötet den 16 februari, LW kontaktar Ann-Katrin Åslund för
ordförandeklubban under mötet. Mat blir från Baan Thai detta år
China/Thai kontaktades men tackade nej i år men var intresserade nästa
år. Hoffman spelar och hemlig gäst kommer. HF tar som vanligt tag i

vinlotteriet. Arbetsförmedlingen kommer och säger några ord föreningen
ser gärna arbetsförmedlingen som medlem hos oss, spånga hockey vill
även dom ha ett litet anförande.
Mötet beslöt att JW kontaktar Björn Begner som erbjudit sig att hjälpa oss
i olika frågor. Det beslutas att föreningen kan bidra till Spånga IS fotboll
med 10.000:- i garantipengar om Valborg återupptas på
Gläntan/Mellangårdsplan/Gribbyplan.
JW berättar att han kommer att även börja jobba med Röda Korsets
styrelse detta år och att RK flyttat in i antikaffärens lokaler på
sörgårdsvägen 12. CL kanske kan göra ett litet reportage om detta i
Spångabladets mars nummer.
Kalendern var detta år mycket lättsåld, 63.500:- fakturerades. Ekonomin
ligger annars på samma nivå som 2011 berättar LW, vilket pekar på ett
nära 0 resultat.
Den nya Salongen som ska öppna på torget, TE tar kontakt och ser vad
som hänt.
Nästa möte blir 10 februari.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

