Protokoll Centrumgruppsmötet 30:e Januari 2019
Plats: Kommunhuset, Möckeln

Närvarande:
Tin Josefsdotter
Roland Eiman
Göran Olsson
Per Faeltenborg
Michael Stjernqvist
Johan Nestor
Anders Ekström
Bo Edvinsson
Paul Robertsson
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6.

Mötet öppnas
Val av sekreterare
Per Faeltenborg väljs som sekreterare
Val av justerare
Göran Olsson justerar.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns.
Justering av protokoll

7.

Nytt Arbetssätt,
-Förslag på att ha möten en gång per kvartal och där emellan jobba i mindre
”fokus”grupper godkändes.
-Fokusgrupper ska arbeta med enskilt projekt/uppgift som antingen kan vara ett projekt
i någon av medlemgrupperna eller ett gemensamt projekt där representanter från flera
medlemsgrupper ingår. Då enskild medlemsgrupp driver ett projekt ansvarar de för
utförandet.
-Prioritetslista / Fokusområden på olika projekt tas beslut om vid nästa möte. Redan nu
nämns förslag som:
-Fastighetsägarna ska organisera sig och sitt informationsflöde bättre.
-Utsmyckning lyktstolpar på Esplanaden.
-Köpmangatans entré vid Saikok
-Skyltning in mot centrum från Haganäs/23:an mm.
-Använda Home of the Home formgivning mer I offentlig miljö.

8.

Information från:
-Fastighetsägarna har haft ett par möten och börjar organisera sig med fler deltagare.
-Handelsplats Älmhult genomför en drive för att engagera restaurangerna mer.
-Ikea driver frågor om fler avgångar och effektivare turer med tågen.

9.

Nyetableringar / nedläggningar
- ABF etablerar sig i en lokal på Esplanaden.
- Hagelmarks lägger ned fysisk butik och fortsätter på webben.

10.

Projekt på Gång i Centrum:
Tekniska håller på att arbeta fram en plan för hur Stortorgsområdet ska göras om i
etapper. Förslag på plan för fortsatt ombyggnad i centrum, är inte beslutat eller
budgeterat ännu och ska med tiden upp till politiskt beslut. Den ungefärliga tidsramen
för arbetat är enligt följande:
-Etapp 1, Stationshus och Stationsområde samt plats för matvagnar på torget sker
under 2019. Budget avsatt ca 6 miljoner
-Etapp 2, Stationsplan med tillfartsvägar framför stationen under 2020.
-Etapp 3, Nedre delen av Torget. Lekpark med mötesplatser samt Nedre delen av
Norra Torggatan planeras f2021.
-Etapp 4, Hårdgjorda delen mitt på Torget ändras och byggs under 2022.
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-Etapp 5, Övre delen av Torget fmed aktivitetsyta mot
Esplanaden under 2023-2025.
Önskemål om att genomföra Etapp 4 och 5 samtidigt framfördes,
då det skulle undvika att brist på aktivitets och mötesplatser
under längre period.
Det är viktigt att planerna kommuniceras så att det förankras på
ett bra sätt och ges möjligheter för att attraktiv servering på torget
och/eller andra verksamheter som kan bidra till att Torget blir en
bra mötesplats.
11.

Evenenmang på gång
- Frukostmöte 8/2 Folkets Hus och 8/3 Texo.
-21/3 UF- mässa

12.

Övrigt
Inget övrigt att notera.

13.

Nästa möte: 27/3
25/9, 27/11 onsdagar kl. 09-11

14.

Mötet avslutas
Älmhult den 30 januari 2019

Tin Josefsdotter
Ordförande

Per Faeltenborg
Sekreterare

Göran Ohlsson
Justerare

