Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2012-09-07.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lasse Wiberg Advisor Wiberg
Helen Francke Hantverksta’n
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Berg Spångasläpet

På mötet diskuterades följande:
Vi kommer att kalla till ett möte med representanter för
stadsdelsnämnden och fastighetsägarna i Spånga Centrum. Där en av
frågorna blir att få upp en trevlig belysning på torget vintertid och
finansiering av detta. TE + JW kallar till möte helst innan september
månads utgång.
Mötet beslutade att fråga Kim Bergman om fortsatt samarbete med
julmarknaden trots att han inte längre är kvar på blåvägen. Vi tycker Kim
gjort ett mycket bra arbete med Julmarknaden tidigare.
Renovering av Spånga Torg fortlöper enligt tidplan, arbetet blir klart under
oktober, medan de sista träden planteras i november då det är den
årstiden dom ska planteras. Vi känner oss nöjda med arbetet som utförts
av Y2.
Vi har skrivit till systembolaget om ett intresse att få ett systembolag till
Spånga Torg, alla i föreningen är dock ej av samma uppfattning så någon
form av officiell röstning sker lämpligen på nästa årsmöte.
TE+JW har varit på 2 möten med det nya näringslivsrådet i Spånga
Stadsdel, rådet består av representanter för politiker, tjänstemän och
spånga samt Lundas företagareföreningar samt fastighets förvaltare i
Tensta, hittills har former för samarbetet diskuterats. Tanken är att rådet
ska sammanträda 2 ggr per år.
Spångabladet saknade representant på mötet men vi nämnde vikten av
en diffirensierad prislista mellan medlemmar och icke medlemmar i vår
företagare förening.
Föreningen kommer kalla sina medlemmar till en liten höstsammankomst i
Tensta konsthall troligtvis mitten/slutet av oktober med middag samt
guidad visning av Marie-Louise Ekmans utställning.

Det kommer att starta ett obemannat gym i lokalen där Fabulous Shoes
låg tidigare, det beräknas öppna i oktober.
Infotavlan har vi fått bygglov på och ett möte ska till med Sarrasso om att
åter starta upp och sälja annonsplatser på den. Även här ser vi en
diffirensierad kostnad mellan medlemmar och icke medlemmar i
föreningen.
Föreningen representerades av LW+HF på avtackningen av Ove
Sandström.

Nästa möte blir den 19 oktober.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

