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Protokoll
Centrumgruppsmöte den 28 mars 2018
Närvarande
Tore Vestergård
Tin Josefsdotter
Per Faeltenborg
Maria Grahn
Göran Olsson
Hanna Holm

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare
Tin Josefsdotter valdes till sekreterare.
3. Val av justerare
Tore Vestergård valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
6. Justering av protokoll
Föregående protokoll justerats vid nästa möte.
7. Projektbeskrivning och handlingsplan
Punkten flyttas över till kommande möte.
8. Bo-plan ÄBO
Tore Vestergård informerar kort om Älmhultsbostäders Bo-plan 2018-2020. Punkten flyttas
över till kommande möte då vi är fler.
Göran berättade om Sydkustens planer om att bygga i centrum. Förhandlingar med
kommunen pågår.
9. På gång i kommunen
Punkten skjuts till nästa möte.
10. Torgmarknad - rapport
Tin informerade om torgmarknaden. Se bilaga 1.
4-5 foodtracks kommer att få tillstånd att ha försäljning på Stortorget (bakom nagelvårdaren)
april – sep. Detta är en test som ska utvärderas.
11. Målning av p-platser
Hanna informerar om att p-platserna längs Norra Esplanaden kommer att markeras så snart
det går för vädret.
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12. Skyltar
Hanna informerade om att en gatuingenjör (Emelie) är anställd och kommer att hålla i
skyltgruppen för att få ordning på vad som ska stå på skyltarna och var de ska placeras.
Skyltarna ska vara uppe 1/6.
13. Gemensam handlingsplan
Punkten tas upp vid nästa möte.
14. Fokusgrupper
Punkten tas upp vid nästa tillfälle.
15. QM-arbetet
Tin har mailat ut ett utkast till QM-ansökan för synpunkter och justeringar innan det skickas in
till Svenska Stadskärnor. Punkten tas upp vid nästa tillfälle när fler är på plats.
16. Information – kommun, fastighetsägare, IKEA, HPÄ.
17. Ekonomi
18. Övrigt
Studieresa till Borås – 23/4
Gemensam stadsvandring – datum för detta bestäms vid nästa möte.
Familjefestivalen blir Stadsfestival i samband med Världens Hem-veckan.
19. Nästa möte:
25 april kl. 0900 – 1100. Kommande möten är den 25 april, 30 maj och 27 juni.
20. Mötet avslutades

Älmhult den 3 april 2018
Tore Vestergård
Justerare
Tin Josefsdotter
Sekreterare

