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Välkommen till månadsmöte 
tisdag 4/12 2018 kl. 18.30
Mötet hålls i NBV-lokalen, Storgatan 6

Aktuellt
1. Mötet öppnas
2. Centrumutveckling 
3. Tiominutaren

OBS! Anmäl ditt intresse att hålla 10-minutaren till 
per@skillingaryd.nu senast 3/12

4. Mejeritomten 
5. Handelsutskottet
6. Årsmöte
7. Övrigt
8. Avslutning 

OBS! BJUD MED 
EN VÄN TILL MÖTET!

Våra mötesdagar 2018
Kl. 18.30 

i NBV-lokalen
 4/12

Beklädnadsaffären fyllde 90

Foto: 
Sara Mejving, 
Skillingaryd.Nu



Anteckningar förda vid möte med Skillinga-
ryds Intresseförening tisdagen den 6 novem-
ber 2018
Närvarande: Sven-Olof Sandberg, Ingela 
Johansson, Monica Andersson, Ingrid Siltala, 
Kerstin Pierrou, Bo Sandberg, Åke Hessel, 
Jan Adler, Per Bunnstad och Jörgen Johans-
son (10). 

1. Mötet öppnas
Sven-Olof Sandberg öppnar mötet och när 
Jörgen Johansson anländer tar han över ord-
förandeskapet.

2. Höstmarknaden 
Det var färre knallar men stor publik på höst-
marknaden.
Mötet diskuterar att flytta fram marknaden 
till centrum, vilket för övrigt diskuteras till-
sammans med kommunen och SIS. Det finns 
nya regler om öppna platser med anledning 
av risk för terrorattacker. Frågan utreds just 
nu.

3. Dialog med militären
Mötet diskuterar det som noteras frostiga för-
bindelser med militären/fortifikationsförvalt-
ningen med anledning av försämrade möjlig-
heter att besöka skjutfältet med bil och även 
i övrigt, svårare att hyra exempelvis mässen 
och det fortsatta förbudet att bygga bostäder 
innanför bullerzonen.
Vi noterar att det äv viktigt med byggnation 
på landsbygden och föreslår  att kommunen 
förhandlar mer med länsstyrelsen i olika frå-
gor kring skjutfältet/lägret.

4. Per Bunnstad presenterar kort att hem-
bygdsboken Mellan Härån och Rasjön kan 
köpas under kvällen, vilket två gör samt att 
det på lördag blir Öppet hus kring Skillinga-
ryds Gjuteri och Evald Andersson i NBV-
lokalen samt därpå visning av järnvägsmu-
seet hos Skivaryd. Dessutom berättar han att 
i dagarna och senare under månaderna firas: 
Ahlgrens 100 år, Beklädnadsaffären 90 år 
och Uppåkra 70 år.

5. Mejeritomten.
Det blir en längre diskussion kring Mejeri-
tomten och Vsbo:s byggnation. Det noteras 

framför allt att parkeringslösningarna är 
oklara och inte särskilt optimala.

6. Handelsutskottet 
Jörgen Johansson berättar att det planeras för 
ett leaderprojekt där man ska jobba för att 
utveckla handeln och att det kanske kommer 
att bli en gemensam handelsförening för hela 
kommunen. Detta kommer inte att påverka 
vår förening mer än marginellt.

7. Övrigt
Mötet diskuterar äldrefrågor som just nu 
upplevs som mycket negativa i samhället: 
Gullvivan stängd, Jupiter stängd, minska 
tillgänglighet på biblioteket och nya avgifter 
för hemsjukvård. 
Mötet noterar att det behövs en bra livskva-
litet och vi ställer oss bakom tankarna på att 
uppvakta politikerna i dessa frågor.
När det gäller biblioteket noteras att det 
pågår en utredning om att i foajén samordna 
bibliotek-turistbyån-Bissefällsutställningen-
information.

8. Ungdomslokalerna
Det noteras att besöksantalet stigit kraftigt 
sedan kommunens ungdomsverksamhet UG 
lämnade underjorden och kom upp till torget-
Stationsgatan. Det har varit vissa problem 
utanför lokalerna men förhoppningsvis har 
de nu börjat avta.
Mötet beslutar att bjuda in Tony Wallin vid 
denna fritidsgård för att få mer information.

9. Tvåtimmarsparkering
Mötet diskutera att det är klart önskvärt med 
tvåtimmarsparkering i centrum  i stället för 
som nu timme. Förhoppningsvis tar tekniska 
utskottet ett beslut om tvåtimmarsparkering .

10. Julskyltningen 
Mötet noterar att det är julskyltning i Skil-
lingaryd söndag 2 december.

11. Avslutning
Jörgen Johansson avslutar mötet.

Skillingaryd den 6 november 2018
Vid anteckningarna
Per Bunnstad.


