Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2013-11-29.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lars Wiberg Advisor Wiberg
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.
JW berättar om Spångakalendern som är klar och levererad till
annonsörerna. Styrelsen får varsitt exemplar och även detta år var
annonserna lättsålda. Färgbilderna i år finns bara ett begränsat antal så
troligtvis blir det svart/vita fotografier nästa år. JW fakturerar nu i
december.
När det gäller julmarknaden är borden sålda och Kim Bergman har läget
under kontroll. De som vill i styrelsen samlas 07:00 för kaffe och macka
på Spånga Bosättning för att sedan hjälpa till med uppstarten av
marknaden. Robert Hoffman levererar ljudanläggning och musik.
Belysning i träden fortsätter vi att arbeta med HF är sammankallande.
Belysningen av infotavlan JW kontaktar Sarrasso för att få till detta.
ReklamTv vi jobbar vidare med detta och GM är sammankallande och tar
även kontakt med Liontech som jobbat en del med detta.
Årsmötet beslutades vara på ChinaThai även detta år. Ann-Katrin Åslund
blir mötets ordförande och Robert Hoffman tillsammans med Yellow Mike
underhåller. HF arrangerar ett Champagne lotteri. Vi ber Hoffman
kontrollera högtalarna för att de bakre borden även ska höra ordentligt.
Datum, torsdag den 13 februari.
CL hämtade in färska Spångablad, några vassa artiklar om frisörerna och
en skövlad tomt pepprade detta nummer. Tidningen var som vanligt
fullmatad med trevliga reportage och annonser.
Spånga Lions har varit initiativtagare till att införskaffa en Hjärtstartare till
Spånga Torg. Finansiering blir 50 % av Lions, 25 % av Ica, 25 % av
Spånga Företagareförening. Hjärtstartaren kommer troligtvis att bli

monterad på väggen vid blommorna på Ica. TE har skickat ut en
intresseanmälan om att utbilda sig på denna, intresset har varit mycket
stort och ett 20 tal personer kommer att utbilda sig.
Som det verkar så kommer Filadelfia huset att rivas om 2-år ca, det har
också börjat att säljas lägenheter i nya coop huset som hamnar mellan
Lidl och djursjukhuset.
Spånga Gymnasiums Nya Ladugård invigs torsdag den 12 december
klockan 13:00 av skolborgarrådet Lotta Edholm. HF och LW kommer att
representera vår företagareförening där.
RS kommer att kontakta kommun så att färdtjänst kan ta sig till
fastigheterna på torget utöver den angivna skyltningen. JW tar fram namn
till rätt kontaktperson.
CL kontaktar 3 unga spångatjejer som kontaktat oss för ett reportage om
deras UF- företag.
På Lucia 13 december är det traditionsenligt Luciafirande i
församlingshuset 07:30 och alla är välkomna, det bjuds på kaffe och
lussebullar.
En fråga om väktare har väkts från Apoteket, Tommy tar med frågan på
nästa BRÅ- möte.
Kallelse till årsmötet samt nästa års medlemsavgift skickas ut i mitten av
januari av JW.

Nästa styrelsemöte blir den 2014-01-17.
Förslag på kommande möten: Årsmöte 2014-02-13.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

