Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2012-03-30.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Helen Francke Hantverksta’n
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Berg Spånga Släpet
Bo Jonsson Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Björn Begner från Spånga IS fotboll var med inledningsvis och
informerade om Valborg. Valborg arrangeras av Spånga IS samt
villaägareföreningen och sponsras av Spånga Företagareförening. Allt
arbete med arrangemanget ligger i fas, kontakta Spånga IS om någon är
intresserad att bli av med ris för brasan. OBS åk inte och lämna ris på
gläntan utan tillstånd. Vi återkommer med program på facebook och vår
hemsida.
Björn informerade även om sponsring till Spånga IS och annonsplatser
som troligtvis kommer att finnas till en början i fotbollshallen.
Vad gäller torgombyggnaden så kommer arbetet att återupptas den 16
april med schaktningsarbeten vid sörgårdsvägen för dagvattenledningar,
samt även i stråket mellan Nordea och zooaffären. Plattsättningen
kommer att starta mellan vårdcentralen & Handelsbanken/Röda Korset.
Vi har haft ett möte med trafikverket om fler parkeringar till spånga, det
verkade iskallt vid vårt första möte. Men man har lovat att ändra ett av
skeppen på torgparkeringen till 1 timmes parkering och även skärpa
kontrollen på parkeringen. Så att detta i största utsträckning blir en
”kundparkering” och inte parkering till boende eller arbetande i spånga
centrum.
Hemsidan lever och vi tar tacksamt emot bilder etc. för att göra den mer
levande. Har DU något arrangemang eller erbjudande skicka detta till JW
så publicerar vi det på vår facebooksida.
När det gäller reklamen i Tv monitorer så har inget nytt skett utan ett
förslag kommer att arbetas fram.
Däremot verkar det hända positiva saker med vår infotavla. Ny
handläggare på STBK har hänvisat oss en plats på rundeln som vetter mot
allén och buss/pendeltågs terminalen. En skärpning av prisbilden när

detta kommer att säljas in på nytt med ett väsentligt högre pris för
företag som vill vara med om dom inte är medlemmar i
företagareföreningen.
Spångabladet firar detta år 20-års jubileum något trevligt kommer man
att hitta på till hösten. Redan nu ska ett möte ske med
företagareföreningen om bl.a. en skärpning av prisbilden även här det ska
vara billigare för medlemmar och kosta mer för icke medlemmar detta ska
vi försöka att gemensamt hitta en väg för.
Helen Franke kommer att ta fram ett förslag på dekorationer utanför
butikerna där vi kommer att försöka att få fastighetsägarna att vara med
och finansiera.
Tommy kommer att kontakta BRÅ dels för att kolla ifall vi får lägga ut
mötesprotokollen på vår hemsida. Dels på nästa möte informera om den
stöldvåg som varit på Coop & Ica den senaste tiden, där ett 10 tal
personer kommer in sent på kvällarna och bara stjäl, detta är polisanmält
ett flertal tillfällen.
Ledningsgruppen kommer att kontakta och få till ett möte med alla
fastighetsägare i centrumet, för utökat samarbete.
Paul på Spånga Hälsokost vill sälja är Du intresserad kontakta Paul, ett
mail med info skickas till föreningens medlemmar.
Stockholm paddlarklubb med flera Spångaiter som paddlar söker
sponsorer, ett mail om detta skickas också ut.
Årets möten blir 4/5, 8/6, 14/9, 19/10, 30/11, 18/1, 8/2. Årsmöte 2013
blir den 14/2.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

