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Besök vår hemsida: www.skillingaryd.nu/intresse

Välkommen till månadsmöte 
tisdag 5/6 2018 kl. 18.30
Mötet hålls i NBV-lokalen, Storgatan 6
Aktuellt:
1. Mötet öppnas
2. Tiominutaren  

OBS! Anmäl ditt intresse att hålla 10-minu-
taren till per@skillingaryd.nu senast 3/6

3. Centrumutveckling/grönyteplan
4. Handelsutskottet
5. Övrigt
6. Avslutning 

OBS! BJUD MED EN 
VÄN TILL MÖTET!

Våra mötesdagar 2018
Kl. 18.30 

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

2/10, 6/11, 4/12

Anteckningar förda vid möte med 
Skillingaryds Intresseförening tisda-
gen den 8 maj 2018 klockan 18.30–
20.15 i NBV-lokalen, Storgatan 6

Närvarande: Monica Andersson, 
Ingrid Siltala, Kerstin Pierrou, Göran 
Lemke, Ingela Henningsson, Jörgen 
Johansson, Lars Göransson, Gunilla 
Göransson, Jan Adler, Ola Hugosson 
och Per Bunnstad (11).

1. Mötet öppnas 
Jörgen Johansson öppnar mötet

2. Tiominutaren
Per  Bunnstad håller en tiominutare 
med de första 25 sidorna av 40  i 
”Horda – här är jag född”.

3. Uppföljning marknaden
Alla konstaterar att det blev en bra 
marknad och ett bra framträdande på 
torget. Det blev väl lång tid efter ut-
annonserade 14.00 innan Chris Kläf-
ford framträdde då han inte började 
förrän 15.30. 
Det gick inte att få fram andra ak-

tiviteter på torget denna gång men 
kanske till nästa samt att få fler fören-
ingar att visa upp sig.
Alla tycker att det är viktigt att få en 
förstärkt arbetsgrupp kring marknad/
torgaktiviteter.

4. Centrumutveckling 
Det diskuteras kring centrumutveck-
ling med framför allt Mejeriet. Det 
noteras att ett parkeringshus i två 
våningar med 64 platser är aktuellt.  
Det blir ett informationsmöte i Skil-
lingehus den 15 april klockan 18.00 i 
teatersalongen i Skillingehus och det 
är viktigt att vi medverkar.
 
5. Movalla
Jörgen Johansson är med i interims-
styrelsen för Movalla och informerar  
tillsammans med Per Bunnstad – som 
varit med i styrelsen fram till 31 mars 
– om de problem/möjligheter som 
finns med anläggningen. Det handlar 
om löparbanor och mycket annat.

6. Handelsutskottet
Jörgen Johansson berättar att det är 

aktuellt med ansökan om ett nytt 
leaderprojekt. Målet är att få liv i Vår 
lilla stad med frågor kring handel 
med mera.

7. Byggnation
Det blir en allmän diskussion om 
vikten att bygga radhus och andra 
bostäder då det finns en rad olika 
lämpliga platser att bygga på.

8. Grönyteplanen till nästa möte den 
5 juni
Mötet beslutar att vi ska inbjuda 
kommunen till nästa möte för att 
diskutera grönyteplanen och lämpliga 
att medverka är Magnus Ljunggren 
och Tina Blomster. Även Madelene 
Larsson bör bjudas in.

9. Avslutning
Jörgen Johansson avslutar mötet.

Skillingaryd den 8 maj 2018
Vid anteckningarna
Per Bunnstad


