Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-12-02.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Helen Berg Spångasläpet
Jan Mellquist Tapetrummet
Kenneth Rosenqvist Folke Svedbergs Bil
Helen Francke Hantverkstan
Lasse Wiberg Adwisor Wiberg
Carin Ljung Spångabladet
Renata Stefanic Kolpa
Maud Degerman Happy You

På mötet diskuterades följande:
Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Trivselbelysningen är nu på plats och det har verkligen blivit jättefint, alla
verkar väldigt nöjda, tråkigt bara att en fastighetsägare Anna Falk inte lät
oss sätta upp snöflingor på hennes fasad.
TE & JW berättade om den trygghetsvandring som var i Spånga Centrum
med omnejd på kvällen den 18 november. TE & JW var med som
företrädare för Spånga Företagareförening övriga representanter var från
förvaltningen, trafikkontoret, polisen och Grannstöd totalt ca 20 personer.
Det blev 2st. grupper som vandrade och gick igenom sånt som behövde
förbättras allt från trygghet, mer belysning och trasiga gator.
JW fick uppdraget att kontakta Sarrasso om info tavlan som saknar polis
tillstånd. Samt kontakta Torbjörn Gustavsson om skyltningen in på
Spånga Torg då inte ens polisen hittar.
JW informerar om att kalendern 2015 är tryckt, utlämnad och fakturerad,
KR har visat intresse av att deltaga i nästa års kalender, mötet beslutar
också att företräde till medlemmar i kalendern till 2016.
Julmarknaden verkar vara under full kontroll, vi har ca 32 bord och Kim
har sålt 30st så det ska funka. Bengt Nordström sköter luciatåget.
Folkdansgillet sköter dans kring granen och Ica sponsrar med godis till
barnen. Mötet beslutar att trycka upp 2 banderoller till 1st till solvalla
viadukten och 1st till Coop Flysta, ev. någon i Lunda. Alla som vill vara
med önskas välkomna till Bosättningen 07:00 på Lucia morgon.
Årsmötet blir den 12 februari i Tensta Konsthall, JW besöker Emily Fahlén
och gör upp planeringen i Konsthallen. CL kollar med Plommons om dom
vill komma och uppträda.

Att få med fastighetsägarna att finansiera förbättringar av Spångabladet
samt att höja attraktionsvärdet på torget är önskvärt. JW har bokat ett
möte med Johan Kjellberg på Spångabladet för ett första samtal om hur
detta ska göras.
CL har med sig utskrifter från nästa nummer av Spångabladetet som
kommer att bli fullmatat och lika trevligt som vanligt. Ett möte hölls med
Spångabladet 1 vecka innan detta möte om att ändra utseendet på bladet
Johan Kjellberg och övriga jobbar vidare med detta. Trevligt med nya
annonsörer såsom Coop och Dennis Kött.
MD erbjuder sig att starta upp ett instagram konto som heter Spånga
Centrum, då vi känner att vi måste börja nå ut till den yngre publiken
också.
I församlingshuset hålls det sedvanligt luciafirande fredag den 12
december 07:30 dit alla är välkomna, mycket trevligt.
Helen Franke meddelade att hon nästa år ställer sin plats i styrelsen till
förfogande efter många års tjänst i föreningen.

Nästa styrelsemöte 27/1.
Kommande möten: Årsmöte 2015-02-12.

Vid pennan,
Jan Westerberg, sekreterare

