Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2012-11-30.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lasse Wiberg Advisor Wiberg
Carin Ljung Spångabladet
Helen Francke Hantverksta’n
Jan Mellquist Tapetrummet
Renata Stefanic Kolpa

På mötet diskuterades följande:
TE startade mötet och informerade styrelsen om det välbesökta och
lyckade mötet med fastighetsägarna och kommunen på Tre Kockar.
Stora frågor som diskuterades var bl.a. ett systembolag till Spånga Torg
där det var både de som var för och de som var emot. Frågan är dock inte
högaktuell då systembolaget själva f.n. är helt ointresserade.
En annan fråga som var med på mötet var belysningen som togs emot
med intresse av de flesta fastighetsägare.
HF har fått i uppdrag att jobba vidare med frågan, hur många belysningar
det ska vara och vad priset blir.
JW informerade om läget för julmarknaden, där är 34 bord sålda + 10st
som har egna bord, 9st ska plats med el runt biblioteket. TE tar fram lista
på betalningar till Kim. TE + LW fixar banderollerna. JW fixar 10st
affischer. Kontroll av antal bord fixar TE.
Utökade arrangemang på torget kommer att bli en ny punkt att jobba med
för företagareföreningen såsom loppisar, kräftskiva etc. Eventuell
tillverkning av nya bord kommer också att utvärderas.
JW informerar om att Spångakalendern är under tryck det har sålts
annonser för ca 60 000: - och kalendern leveras 30 november.
Nästa årsmöte blir på China Thai den 13 februari. Ann-Katrin Åslund är
bokad som ordförande och Robert Hoffman bokad som underhållning.
JW kontaktar Mats Larsson Stockholm Stad för att informera om den
bristfälliga belysningen på torget.
Föreningen arbetar med att få fram ett förslag på Reklam Tv i butikerna i
Spånga för att stärka handeln i Centrumet. Nicklas på Spångabladet
kommer att få en förfrågan om intresset att sköta det löpande arbetet
med detta. Vi jobbar vidare med projektet.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

