Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2013-10-18.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Renata Stefanic Kolpa
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Berg Spångasläpet
George Maajoun George Klippotek
Helen Francke Hantverkstan
Carin Ljung Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Äntligen är vår infotavla klar och vi kan lägga denna punkt till
handlingarna. Dock har ett klagomål kommit då det är felmärkt på
gatuadressen förbi stationen, det skall vara Spånga Stationsväg och inte
Bromstensvägen. JW meddelar Sarrasso om detta.
Lek och idrottsdagen på Spånga Torg den 14 september som anordnades
av Spånga IS var trevlig och lyckad, CL har skrivit en artikel i
Spångabladet om den. Till nästa år måste dock marknadsföringen
förbättras och kanske att ett Spångalopp kan anordnas i anslutning till
detta, TE kontaktar Per-Inge Strömberg hos villaägarna som har
arrangerat något liknande på mellangårdsplan tidigare.
Spångakalendern är slutsåld och Apec Tryck håller på att sätta ihop
kalendern målsättningen är att kunna leverera den i mitten av november.
Kalendern blir helt i färg, med unika färgbilder från 40-talet. Annonserna
är väldigt lättsålda och kalendern är riktigt populär, nytt försäljningspris i
år är 60: -.
Planeringen inför julmarknaden är i full gång, Kim Bergman är ansvarig
även detta år och gör ett jätte bra jobb. Högtalare och musik har Robert
Hoffman lovat att fixa, kolla med RH i slutet av november. GM & TE kollar
upp tomtar till marknaden. HB ska se om Chockladhjulet finns tillgängligt
åt företagareföreningen.
Företagareföreningen har bekostat belysning av ett träd vid parkeringen,
till nästa år önskar vi kunna referera till detta åt företagare samt
fastighetsägare, för gemensam finansiering, och bekläda flera träd med
belysning. Vi ska även kontrollera hur belysningen i Rinkeby finansieras.

Carin Ljung levererade senaste numret av Spångabladet som var lika
trevligt som vanligt.
Till nästa år ska även intresse för en mat/restaurang dag på spånga torg
undersökas, kontakter för detta ska tas i januari. Pelle Holmberg svamp?
Sara Begner mat? Hoffman Circus musik Tomas Dileva?
Lions vårmarknad har fått mycket kritik dels för dålig marknadsföring
samt dåligt utbud vi kommer att trycka på för en bättre marknad 2014
och då med fördel på torget.
Nästa styrelsemöte blir den 29/11.
Förslag på kommande möten: Årsmöte 2014-02-12.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

