4/2016
Välkommen till möte måndag 2/5 kl. 18.30

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Skillingarydskalaset.
3. Inför vårmarknaden 7 maj
4. Skillingarydskalaset informerar
5. 10-minutare (Mofas Hus)
6. Övrigt

Våra mötesdagar 2016
Kl. 18.30 i NBV-lokalen
2/5, 13/6, 1/8, 5/9, 3/10,
7/11, 5/12

Gunilla Göransson och Evald Andersson ansvarar för fikat

Besök vår hemsida: www.skillingaryd.nu/intresse

Mötet hålls i NBV-lokalen, Storgatan 6

BJUD MED EN VÄN TILL MÖTET!
VI BJUDER PÅ FIKA!

Vårmarknad 7 maj
Ett par bilder från vårmarknaden 2015. Då var det dåligt
väder – låt oss hoppas på fint väder denna gång.
Foto: Skillingaryd Nu

Mötesprotokoll Skillingaryds Intresseförening månadsmöte 2016-04-04
Plats: NBV Storgatan Skillingaryd
Närvarande: Roger Svenningson, Sven-Olof Sandberg,
Lena A Widesdotter, Evald Andersson, Kerstin Pierrou,
Gunilla Göransson, Ola Hugosson, Elisabeth Ljungkvist,
Tina Torp Jensen, Jörgen Johansson, Ingela Johansson,
Weine Rapp, Johan Forsander, Thomas Frankner, Kerstin
Hasselberg
1. Ordförande Roger Svenningson öppnade mötet med att
hälsa alla 15 mötesdeltagare välkomna.
2. Dagordningen fastställs och under övriga punkter
tillkommer Skillingarydskalaset, offentliga toaletter, rondellen i Skillingaryds södra infart samt information om
Skillingaryds alla matställen.
3. SkillingarydsTeaterförening som representeras av
Kerstin Hasselberg och Thomas Frankner är speciellt
inbjudna till månadens möte för att diskutera Biosalongen
i Skillingehus. Roger har varit i kontakt med Torbjörn
Åkerblad på Vaggeryds Kommun och fått information om
att en investering avsatts för att restaurera upp salongen.
Man ämnar bland annat uppdatera ljudanläggningen samt
se över filmduk och projektor. Idag har kommunen ingen
som är direkt ansvarig för kommunens tekniska utrustning som till exempel ljus och ljud och det vore önskvärt om kommunen kunde rekrytera någon. Detta skulle
underlätta för teaterföreningen och även för andra intressenter som önskar boka salongen.
En arbetsgrupp bildas av två representanter från Intresseföreningen (Weine Rapp och Elisabeth Ljungkvist) och
två representanter från Teaterföreningen (Thomas Frankner och Kerstin Hasselberg) som ska ta fram en önskelista
på vad som behövs för att salongen ska uppfylla framtidens behov och teknologi.
Denna önskelista ska sedan arbetsgruppen presentera för
Torbjörn Åkerblad på kommunen. Detta kommer att ske
inom snarast.
Det är av vikt att påvisa offentligt via Skillingaryd.nu och
lokala dagspressen att denna fråga väckts, Lena Widesdotter tar denna boll.
4. Skillingaryds vårmarknad är lördagen den 7 maj. Samtidigt kommer Götaströms Fordonshistoriska att arrangera
sin traditionella Veteranmarknad på Slätten, i anslutning
till marknaden.
5. 10-minutaren – Weine Rapp höll en presentation om
sig själv och sina verksamheter. Han berättade bland annat att han i tidig ålder började med musik och sång. Han
är sedan dryga 10 år tillbaka en av medlemmarna i under-

hållningsgruppen The Experience. Han driver/har på gång
fem (!) webb-butiker – munspelsbutiken.se; unikbotanik.
se; petsoo.se; safetycenter.se och kökkniven.se. När han
inte sysslar med detta jobbar han heltid på Wog.
6. Övriga frågor:
Offentliga toaletter – Jörgen Johansson påvisade problemet med att områden som till exempel bakom hans
lokal (gamla Önska) och ”Gropabäcken” används som
”toaletter”. Kommunen har idag två platser i centrala
Skillingaryd, Jonssons Konditori och Hemköp, som ska
fungera som offentliga toaletter. Dessa är alldeles för
dåligt uppskyltade. Terminalområdet borta vid Expert
och parkeringen vid Götaströms Värdshus är även det
områden som används som naturtoaletter och är kraftigt
nedskräpade.
Kommunen borde ta ett grepp om detta. Jörgen kommer
ta upp detta med tekniska kontoret.
Rondellen vid södra infarten / E4:an – Sven-Olof Sandberg har blivit kontaktad angående vem som ansvarar för
den södra rondellen. Denna rondell ger ett mindre bra
intryck då den inte är skött och buskar växer fritt. SvenOlof undersöker vem som bär ansvaret av skötseln.
Skillingarydskalaset den 21 maj – Roger Svenningson
läser upp en inbjudan från Cathrine Palmcrantz från
Näringslivsrådet. Torsdagen den 14 april kl. 18.00 hälsas
Intresseföreningen välkommen till SIS möteslokal på
Movalla för att planera Skillingarydskalaset. Vår sekreterare Per Bunnstad kommer skicka ut en inbjudan till våra
medlemmar.
Matställen i Skillingaryd – Jörgen Johansson poängterar
att vi har många fina matställen i Skillingaryd men att vi
är mindre bra på att informera om det till exempel utmed
E4:an och på webben. Jörgen efterlyser någon gemensam
informationsplats. Det kommer upp något om en elektronisk tavla som finns på Travbanan utmed E4:an. Ola
Hugosson föreslår att vi bjuder in någon från kommunkansliet till nästa möte den 2 maj för att utbyta information. Roger Svenningson tar på sig uppdraget att prata
med Torbjörn Åkerblad och bjuda in honom eller Simon
Hjälmarö.
7. Nästa möte blir den 2 maj. Elisabeth Ljungkvist tar
10-minutaren. Evald Andersson och Gunilla Göransson
ordnar med fikat.
Mötessekreterare Lena A Widesdotter

