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Välkommen till möte tisdag 7/5 
kl. 18.30 i NBV-lokalen, Storg 6 
Bjud med en vän
Aktuellt
1. Mötet öppnas
2. Centrumutveckling 
3. Mejeritomten 
4. Handelsutskottet
5. Vårmarknaden - rapport
6. Verksamhetsplanen: Mål och visioner för intresseföreningen
7. Tiominutaren   
8. Övrigt
9. Avslutning 

Våra mötesdagar 2019
Första helgfria tisdagen i mars-juni och 
september -december klockan 18.30 i 
NBV-lokalen: 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 

3/12

Anteckningar från möte med Skillingaryds Intresseförening 
tisdagen den 2 april 2019 klockan 18.30–20.25 i NBV-lokalen, 
Storgatan 6, Skillingaryd.

Närvarande: Moncia Andersson, Ted Engdal, Lars Göransson, 
Gunilla Göransson, Jörgen Johansson, Ola Hugosson, Lin-
néa Hugosson, Jan Adler, Ingela Henningsson, Gert Jonsson, 
Sven-Olof Sandberg, Per Bunnstad och Linnéa Remnemark 
(13).  

1. Mötet öppnas
Jörgen Johansson öppnar mötet.
Per Bunnstad och Ola Hugosson  berättar om den högtalaran-
läggning  som nu finns i NBV-lokalen och senare ska det även 
bli en hörselslinga. 

2. Mejeritomten
Gert Jonsson berättar om parkeringsplatser med mera kring 
mejeritomten och vi noterar att det verkar bli en bra lösning.
Uthuset vid Teds ska rivas och Östbo Historiska Sällskap ska 
dokumentera byggnaden.

3. Centrumutveckling:  
NBV-lokalen -  kanske nyttjas mer. Det är från kommunen 
inte aktuellt att använda källaren utan den har Östbo Histo-
riska Sällskap fortfarande möjlighet att använda.
Gamla Krahners - ej aktuellt att riva i nuläget. Vi påtalar vik-
ten av att det finns billiga lokaler för inte minst föreningslivet.
Gamla Uppåkra har kommunen fått erbjudande att köpa men 
det verkar inte aktuellt. 

4. Handelsutskottet 
Jörgen Johansson berättar att handelsutskottet upphört. Nu 
kommer alla handlare från hela kommunen att kunna vara med 
i Vaggeryds Handel och Service som blivit hela kommunens 
handlarförening med frågor kring kuponghäfte, Frammedag, 
Skillingaryds marknad, tidningen Framme med mera.
Denna förening har morgonmöte första tisdagen i varje må-
nad. I maj blir det hos Teds Smörgåsbutik.
Mötet noterar det positiva i detta.

5. Vårmarknaden
Mötet diskuterar aktiviteter kring vårmarknaden den 4 maj.
Mötet  beslutar att kalla alla intresserade till ett möte kring 
marknaden tisdag 9 april klockan 19.00 hos Teds Smörgåsbu-
tik.

6. Verksamhetsplanen: Mål och visioner för intresseföreningen
Styrelsen 
Marknadsföring av oss själva
Remissinstans kommunen var med att påverka
Bostäder
Villaområde – måste tas fram detaljplaner

7. Övrigt
Det blir en diskussion kring Fenix om samhällsutveckling med 
mera.

8. Mötet avslutas. 


