Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2015-09-01.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lars Wiberg Advisor Wiberg
Jan Mellquist Tapetrummet
Carin Ljung Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Till höstmarknaden trycker vi upp affischer samt A4 på ICA (TE) fixar (JM)
besöker butikerna och delar ut A4, (JW) beställer datum till banderollerna
hos skyltar & sånt. (TE+JW) sätter upp Banderoller lördag den 5/9. (JW)
skickar ut info ytterligare 2ggr via mail & facebook. Styrelsen beviljade ett
bidrag om 10000kr till Spånga IS för arrangemanget.
Vi har skickat en akut önskelista till Näringslivsrådet där vi tagit upp 2
poster dels att få belysning till info tavlan samt att få ett bidrag för de
marknader vi arrangerar motsvarande det bidrag Tensta får för sin
marknad.
Mötet beslutar att (JW+TE) tar fram ett datum då vi kallar
fastighetsägarna till möte angående deras engagemang och ekonomiska
insatser för att öka centrummets attraktionskraft.
(JW) informerar mötet och får fria händer att driva frågan vidare att med
Xpandia Vision hitta ett sätt där dom tillhandahåller Centrumvärdar 7
dagar i veckan hela dagen. Deras uppgifter blir att dagligen besöka alla
butiker, synas på torget vilket innebär att det blir tryggare, anmäla och
rapportera typ skräpsamlingar, trasiga belysningar, hål i asfalten och
liknande hjälpa till att hänvisa besökare till butiker och kunna dela ut
reklambudskap. Motprestation från oss blir att varje involverad värd får en
företagare som stödperson.
(CL) presenterade det nya format av Spångabladet som blir väldigt fint
och informerade om innehållet i månadens nummer.
(TE) flaggade för att han avgår som ordförande nästa år, så
valberedningen får något att jobba med.
Spånga Kalendern kommer att börja att säljas annonser i om någon vecka
av (JW) i första hand till föreningens medlemmar. (CL) informerade att
hembygdsgillet ska ha bilderna klara till sista september.

(JW) kontaktar Kim Bergman om Julmarknaden om han vill vara general
ytterligare 1 år.

Nästa styrelsemöte 2015-10-13.

Vid pennan,
Jan Westerberg, sekreterare

