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Välkommen till möte tisdag 24/11 kl. 08:00
Mötet hålls i NBV-lokalen, Storgatan 6
Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Inför julskyltningen
3. Rapport från Handelsutskottet/Centrumgruppen
4. Rapport från dialogmöte
5. Inför årsmötet – 19 janauri
6. Rapport från styrelsen
7. Övrigt
8. Avslutning 

Våra mötesdagar 2015 
Kl. 08.00 i NBV-lokalen

   24/11.

Be
sö

k 
vå

r h
em

sid
a:

 w
w

w.
sk

ill
in

ga
ry

d.
nu

/in
tr

es
seJulskyltning år 2005

Se fler bilder här: http://gamla.skillingaryd.nu/Intresse/julskyltning2005.html



Anteckningar förda vid möte med Skillingaryds 
Intresseförening tisdagen den 27 oktober 2015 
klockan 08.00–09.15 i NBV-lokalen, Storgatan 6, 
Skillingaryd.

Närvarande: Jerry Karlsson, Evald Andersson, Kjell 
Eriksson, Tina Torp-Jensen, Louse Skålberg, Lena A 
Widesdotter, Per Bunnstad, Nevena Condric, Linnéa 
Möllås Sjödén, Gunilla Göransson och Ola Hugos-
son. (11)

1 Mötet öppnas
Lena A Widesdotter öppnar mötet.

2 Julskyltningen
Öppettiderna vid julskyltningen blir klockan 14.00–
18.00.
Lena A Widesdotter mejlar Stefan Wahlström i Lions 
tips på fler aktiviteter på torget.

3 Skillingarydskalaset 
Lena A Widesdotter gör en redogörelse av ekonomi 
med mera. Målet är att Skillingarydskalaset nästa 
gång ska firas lördagen den 18 juni 2016.

4 Handelsutskottet/Centrumgruppen
Nevena Condric rapporterar:
En gemensam ”öppettider i jul” lapp kommer att 
skickas till alla medlemmar (Nevena gör detta). Alla 
kan lägga till sina egna avvikelser och skriva ut lap-
pen. Nevena skickar även dokumentet till Framme, 
så att det kommer med i nästa nummer.
 
Handlarna pratar i respektive förening om vad de ska 
göra/om de ska göra något gemensamt på julskylt-
ningen. I Vaggeryd ska man ha en gemensam ”av-
täckning” av sina skyltfönster.

Annonserar gemensamt i JP/VN. En annons som är 
80x88 där alla medlemmar i handelsutskottet står 
med. Vi annonserar gemensamt vid tre tillfällen: jul-
skyltningen, Vaggerydsdagen och Skillingarydskala-
set). Nevena har kontakten med JP/VN. Handelsut-
skottet tar denna kostnad.
 
Annonsförslag från Sparkling: 2900 kr/annons för en 
1/8-annons. Nevena för vidare förslaget till respek-
tive förening så får varje handlare bestämma själv.
 
Kuponghäftet: Gäller veckan ut. Vissa föreningar 

har redan fakturerats, andra har fått information om 
att häftet nu går ut och att handelsutskottet behöver 
faktureringsunderlag för att fakturerar föreningen.  
Nevena har även kontakt med butikerna för att få 
statiskt över hur många kuponger de har fått in.
 
Lions kontaktade Nevena angående tävlingen de kör 
på varje julskyltning. Kunden sparar sina kvitton, 
beloppet kan de vinna tillbaka på julskyltningen. 
Pengarna till denna tävling har tidigare kommit från 
respektive intresseförening men i och med att intres-
seföreningen i Vaggeryd inte längre har någon eko-
nomi (de tillhör handelsutskottet) så kommer peng-
arna till årets tävling från Handelsutskottet. Samma 
sak gör vi i Skillingaryd.

5 Skillingaryds marknad
Mötet noterar att det var mycket folk på Skillinga-
ryds höstmarknad men något färre knallar den hör 
gången.

6 Bostadsfrågor
Louise Skålberg ger en rapport om strategiskt ut-
vecklingsprogram 2015–2018 och kring en satsning 
på Fåglabäck.
Mötet noterar att det är en lång bostadskö och att det 
också måste byggas i Skillingaryd.
Alla bostadsbolag har fått skrivelsen om behovet av 
byggnation.

7 Inför årsmötet  
Styrelsen träffas på måndag klockan 18.30 i NBV-
lokalen.

8 Ny frisersalong
Linnéa Möllås Sjödén berättar att hon för intres-
seföreningen lämnat över en blomma till Gunilla 
Bergqvist som öppnat en ny frisersalong vid torget.

9 Konstrunda
Per Bunnstad berättar att det blir en konstrunda i 
kommunen i mitten av april nästa år.

10 Avslutning
Mötet avslutas.

Skillingaryd den 27 oktober 2015

Vid anteckningarna

Per Bunnstad och Lena A Widesdotter

Mötesanteckningar 27 oktober 2015


