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Besök vår hemsida: www.skillingaryd.nu/intresse

Välkommen till månadsmöte 
tisdag 6/3 2018 kl. 18.30
Mötet hålls i NBV-lokalen, Storgatan 6
Aktuellt:
1. Mötet öppnas
2. Tiominutaren 
3. Skillingaryds marknad /Skillingarydskalaset 
4. Mejeritomten 
5. Handelsutskottet
6. Övrigt
7. Avslutning 

OBS!
BJUD MED 
EN VÄN TILL 
MÖTET!

Våra mötesdagar 2018
Kl. 18.30 

i NBV-lokalen
6/3, 3/4, 8/5, 
5/6, 7/8, 4/9, 

2/10, 6/11, 4/12

Möte med Skillingaryds 
Intresseförening 6/2, 
NBV-lokalen Skillingaryd

Närvarande: Jörgen Johans-
son, Göran Lemke, Linnea 
Remnemark, Ingela Hen-
ningsson, Tina Torp Jensen, 
Tina Blomster, Peter Berg-
ström, Peter Norgren, Jan 
Fritz, Ola Hugosson, Jan Ad-
ler, Gunilla Göransson, Lars 
Göransson, Lena Widesdotter, 
Per Bunnstad och Sven-Olof 
Sandberg (16)

1. Ordföranden välkomnar 
och öppnar mötet.

2. Per håller 10 minuter 
om vykort över kvarteret 
Gästgivaren. Mycket av 
bebyggelsen som finns 
idag byggdes 30-talet 
och senare. Mejeriet som 
nyligen revs byggdes 1936. 
Sammanfattas som trevligt 

att återblicka och diskutera 
minnen.

3. Rapport från årsmötet. 
Nyvalen presenteras och 
man öppnar för frågor.

4. Mejeritomten. Tina 
Blomster ger rapport från 
kommunens sida angående 
byggnation och än så
länge väntar man anbud 
samt bekräftelse från VSBo 
om byggnationens start. 
De inväntar utredningar 
angående parkeringsbehov 
och så vidare. Rivning av 
soldathemmet väntas och 
skall ha påbörjats vecka 6. 
Påbörjas inom kort. VSBo 
planerar byggnation på 4 
våningar.

5. Handelsutskottet har inte 
så mycket att rapportera 
utom att nästa möte inne-

bär en projektstart. Hintar 
om ett intresse i Vår Lilla 
Stad från kommunen och 
näringslivets håll.

6. Marknadens framtid 
diskuteras och huruvida 
man ska engagera invå-
nare i evenemang på plats. 
Man planerar artist och 
där väntas budgeten går 
åt och behöver då enga-
gera företag för sponsring. 
Intresseföreningen ses som 
en spindel där man skall 
nå ut genom att annon-
sera i Intresseföreningens 
namn. Man diskuterar vart 
ansvarsområde med mera 
ska ligga. Bra uppslutning 
av knallar men man önskar 
kanske ett tivoli. Knallarna 
önskar fart och fläkt men 
att eventuellt uppträde sker 
vid senare tidpunkt cirka 
16. Samla närproducerat 

i ett ”Skafferi”. Styrelsen 
skall skriva ihop ett spon-
sorbrev att skicka ut till 
företag för att söka bidrag 
till dagen. Kan restaura-
törerna i byn tänka sig att 
spåna vidare på kvälls-
aktivitet. Representanter 
från Intresseföreningen är 
Jörgen Johansson, Linnea 
Remnemark, Jan Adler. 
Öppet för fler intresserade. 
Funderingar över vart sce-
nen skall placeras luftas. Vi 
vill ha folkfest!

7. Övriga frågor. Vidare 
diskussion angående bygg-
nation på Mejeritomten 
och dess start. Jan Adler 
önskar mejladresser till 
medlemmar för framtida 
utskick.

8. Ordföranden avslutar 
mötet.


