Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2013-01-18.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lasse Wiberg Advisor Wiberg
Carin Ljung Spångabladet
Helen Francke Hantverksta’n
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Berg Spångasläpet
Renata Stefanic Kolpa

På mötet diskuterades följande:
TE startade mötet och hälsade välkommen.
Vi fortsatte diskussionen om torgets belysning, JW får i uppdrag att
kontakta Mats Larsson i Stockholms kommun angående den allmänna
belysning på torget som efter ombyggnaden blivit alltför svag, när snön
ligger och reflekterar så är det nästan okey men utan snö blir det väldigt
mörkt. HF fortsätter sitt arbete med
dekorationsbelysningen/julbelysningen att ta fram ett kostnadsförslag för
fastighetsägare/stadsdel/företagare att besluta om.
När det gäller Infotavlan har intresset varit lite svalt, men å andra sidan
har inte entreprenören Sarrasso AB satt igång med bearbetningen av
företag. Vi i föreningen kommer att pusha för detta på årsmötet då tavlan
känns mycket viktig för att kunna få fler kunder till våra olika butiker &
företag.
CL på Spångabladet informerade om en spännande utveckling av bladet
där man inkluderar Spånga Sporten som tidigare getts ut 2 ggr per år i
egen regi. Förhandlingar pågar och vi ställer oss positiva till detta och
hoppas att det kan bli ett lyft för bladet.
Sedan planerades det för årsmötet den 13 mars. JW gör utskicket av
inbjudan ihop med faktureringen av medlemsavgifter nu på måndag den
21/1. HF sköter vinlotteriet. TE kontaktar valberedningen. LW kontaktar
Kent Millqvist om verksamhetsberättelser & ekonomi. JW sköter
planeringen med China/Thai, underhållningen och A-K Åslund.
HF beställer dekaler för medlemsbevis 2013.
Tyvärr så har Marianne på Salong Hårstrået avlidit, RS får i uppdrag att
kolla när begravning sker och skicka en blomma från föreningen.

Snöhögen på torget ställer till problem då den hindrar synskadestråket &
transportvägen till torget, JW informerar Stockholms kommun om
problemet.
Spånga IS har även detta år äskat om bidrag för Valborg, förra året
hjälpte vi till med 10 000: - för att återuppliva den populära traditionen
som funnits. Vi beslöt att detta måste vara en verksamhet som bär sig
själv men att detta år bidrar vi med 5 000: -, för att 2014 ej bidraga till
evenemanget.
Det börjar också bli hög tid att börja planera för nyinvigningen av torget i
maj 2013.
JW fortsätter med att ta fram ett förslag om reklam tv monitorer i
butikerna.
Nästa möte blir den 8/2.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

