Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2012-06-08.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Helen Francke Hantverksta’n
Jan Mellquist Tapetrummet
Jack Assalum Nordea

På mötet diskuterades följande:
Emily Fahlén från Tensta Konsthall var på besök och berättade lite om
konsthallens verksamhet. Sedan 2011 har man en ny verksamhetschef i
Maria Lind. Man har öppnat ett Café i lokalen som drivs av blåvägen,
ansvarig är Kim Bergman som även ansvarar för vår julmarknad namnet
är Café T. Man har många ungdomsprojekt och i sommar är det ett flertal
ungdomskollon med olika inriktningar pris för 1 vecka är 500: - och för
Spånga ungdomar endast 50: - mellis ingår i priset. I mitten av oktober
startar en större höstutställning av Marie-Louise Ekman, Spånga
företagareförening planerar för ett medlemsmöte i konsthallen då.
Arbetet på torget ligger 2 veckor efter tidplan, man planerar för att sätta
in flera resurser så att man kommer i fas med tidplan.
Helen Franke berättade att hon och Lasse Wiberg var med och avtackade
Ove Sandström på gymnasiumet den 4/6. Helen hade skrivit ihop en vers
till Ove från företagareföreningen.
Kommunen har startat ett Näringslivsråd i stadsdelen där Tommy & Janne
varit på ett första möte. Rådet kommer att bestå av representanter för
stadsdelens olika företagareföreningar, politiker och tjänstemän från
stadsdelsförvaltningen. Rådet syfte är att skapa bättre förutsättningar för
företagande i stadsdelen.
Helen berättade att hon fått pris 10,000:- inkl moms kostar belysningarna
per/st på fasaderna. Helen kontaktar en arkitekt kompis för att göra en
skiss hur det kan se ut.
Det framkom att en finare krog ska öppna i Lenas Café och en italiensk
restaurang ska öppna i gamla Soffahause.
Jack berättade lite om den verksamhet som Nordea gör för att hjälpa både
småföretagare och privatpersoner/ungdomar att lära sig mer om ekonomi.
Detta görs inte i namnet Nordea utan är en ideél service till allmänheten.

Nästa möte blir den 14 september.
Trevlig Sommar!

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

