Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2013-09-06.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lars Wiberg Advisor Wiberg
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Francke Hantverkstan
Carin Ljung Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Tommy berättar om torsdagens möte i näringslivsrådet och den
information som exploateringskontoret redovisade gällande Spånga,
Rinkeby, Tensta, Hjulsta & Stockholmsporten. Vid Hjulsta trafikplats
planeras företag och bostäder som ska sammanfogas med nya
Barkarbystaden och Hjulsta samt en ny stor begravningsplats i hörnet mot
järvafältet. Rinkeby kommer att få en helt ny shoppinggata och en
busslinje planeras från Ursvik över nya E18 in i Rinkeby och vidare till
Spånga Station. I Spånga fortsätter projekten med studentbostäder och
nya Bromsten dessa har dock försenats lite då Mälarbanan och
markförhållanden har försvårat utredningsarbetet. Även nya Coop huset
mellan Lidl och djursjukhuset börjar närma sig ett slut i utredningsfasen.
Vi hör också att våra önskemål om Spånga Torg nått stadens tjänstemän
och politiker vilket är väldigt glädjande och gör att vårt arbete blir lite
roligare.
Lördag den 14 september blir det en lek- och idrottsdag på Spånga Torg
mellan 10-15 ett samarbete mellan idrottsföreningarna,
företagareföreningen och idrottsförvaltningen Spånga IP. Björn Begner är
den sammankallande från Spånga Fotboll.
JW kommer att börja försäljningen av Spångakalendern, bilderna i år är
framtagna och blir i färg från ca 40-talet. Nytt försäljningspris blir 60: /kalender, och annonskostnaden blir densamma men man får 50st
kalendrar istället för 70st. Alla annonser blir i färg utan extra kostnad.
Janne & Tommy kontaktar Kim Bergman för ett första möte om årets
julmarknad. Lasse W söker redan nu tillstånden som krävs.
Helen F kontaktar belysningsleverantören för ett möte och en offert så att
detta år kan ett träd belysas, det i rundeln mot station. Helen kollar även
hyresgäster i bibliotekshuset med fönster ditåt så att det är okey.

Carin L hämtade det färska Spångabladet och gick igenom detta med oss
ännu ett trevligt nummer av vår fina tidning som nu inkluderar
Spångasporten. Nästa nummer kommer ut den 19 oktober.
Sorgligt nog har Peter Salzer från Solhems Villaägarförening avlidit efter
mycket sjukdom. Peter har gjort väldigt mycket för Spånga och Helen
kommer att fixa en krans med en sista hälsning från vännerna i
företagareföreningen. Begravning den 13 september.
Ett utkast på infotavlan har kommit, det ser bra ut Janne ändrar så att vi
får texten Välkommen till Spånga Centrum med. Infotavlan har många
annonsörer men tyvärr saknas några från centrummet, Då kommer inte
hela vårt utbud synas för tillresta besökare.
Vi har fått några nya medlemsföretag bl.a. fastighetsägaren av Spånga
Centrum Profi. Ett företag som heter Framställnings AB Edman 7000 och
är konsulter inom organisation & planering. A Lexne AB ett företag som
arbetar med specialeffekter för film, tv & teater samt Kantherm Svenska
AB legotillverkare av ventilations och värmeaggregat. Välkomna till vår
förening.

Nästa styrelsemöte blir den 18/10.
Förslag på kommande möten: julmarknadsmöte 29/11.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

