Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2013-03-08.
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
George Maajoun Step In

På mötet diskuterades följande:
Innan mötet var arbetsförmedlingen Spånga/Lunda, Jan Karlsson & Mahad
Malingur och informerade oss om deras nya satsning ”Praktiskt basår och
arbetsträning med handledare”. Satsningen gäller s.k. Nysvenskar med
mindre än 9-års skoltid. Arbetsförmedlingen står för hela kostnaden för
den arbetstränande samt ersätter företagen med 200: -/dag för
handledare. Detta kändes positivt och vi konstaterade återigen att vår
arbetsförmedling gör ett utmärkt jobb och är engagerade i området.
TE startade mötet och hälsade välkommen.
JW berättade om första mötet med näringslivsrådet som var för 2 veckor
sedan. Protokollen från dessa möten kommer att finnas på en länk här på
hemsidans startsida. På mötet var stadsbyggnadskontoret samt ansvarig
planarkitekt för området på plats och informerade om alla byggnationer
som är på gång i Spånga, i startgroparna ligger bostäder i Bromsten &
studentbostäderna efter bromstensvägen. Andra projekt som finns här är
bl.a. ett Coop Extra vid djursjukhuset. Även Trafikverket var på plats och
berättade bl.a. om satsningen på cykelbanor i området. Vi känner också
att de frågor vi diskuterar och jobbar för på våra möten har gått fram till
berörda myndigheter, näringslivsrådet är ett stort framsteg.
TE informerade om senaste Brå mötet, det är mycket ungdomsgäng som
hänger runt torget och i butikerna nu. Nya regler för kameraövervakning
träder i kraft 1 juli, bevakning över vissa delar i centrum behövs,
gångbron till tåget har varit drabbad av åtskilliga rån den sista månaden.
JW informerade om infotavlan. Sarrasso har fått in 46 kontrakt, tavlan är
tillverkad och väntar nu på annonsutformningen info om detta kommer att
skickas ut inom kort. Ström till belysning kan bli ett litet problem men vi
hoppas och jobbar för att det går att lösa.

Belysningen på torget JW & TE träffade i onsdags ansvarige från
trafikverket och diskuterade belysning, julbelysning av torg, torgväg &
allé, hon återkommer med ritningar och förslag på detta. HF får i uppdrag
att ta in pris på Julbelysning av 6st träd i & runt centrum.
Invigningen av Spånga Torg blir den 18 maj, Helen & Helen från
festkommittén blir ansvariga för detta, samordning med politiker, Lions
mm. Ev. tält, karuseller, musikunderhållning etc. Möte tisdag 12/3 11:00
på Baan Thai om detta.
En hel del plattor har blivit förstörda vid snöröjningen, en insjö bildas där
torghandeln ska ligga, plogning av vägen vid Ica gaveln uteblev, JW
kontaktar ansvariga för detta.
Skyltning för transportvägen över torget är inte bra, bör vara förbud för
biltrafik förutom tranporter till/från butikerna samt taxi/färdtjänst, JW
kontaktar berörd myndighet.

Nästa styrelsemöte blir den 5/4.
Förslag på kommande möten: 3/5, 7/6, 6/9, 18/10, 29/11.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

