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Protokoll

Centrumgruppsmöte dag som ovan
Närvarande
Bosse Edvinsson
Tin Josefsdotter
Paul Robertsson
Anders Nyberg
Per Faeltenborg
Henrik Johansson
Göran Olsson
Roland Eiman
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare
Henrik Johansson valdes till sekreterare.
3. Val av justerare
Per Faeltenborg valdes till justerare.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Förgående mötesprotokoll godkändes.
6. Justering av protokoll
Föregående protokoll har justerat.
7. Centrumgruppens roll
Diskussion kring centrumgruppens roll. Det handlar om att fokusera på ett fåtal
punkter. Det är önskvärt att ha fler representanter från handlare och gärna någon
kvinna då centrumgruppen är mansdominerad. Fastighetsägarnas engagemang
lyftes upp.
8. Bo-plan Älmhultsbostäder
Återkommer på nästa möte.
9. Lokaler och verksamheter
Det är en hyggligt god efterfrågan på lokaler och få tomma lokaler.
Stinsahuset ska renoveras för att uppnå brandkrav, tillgänglighet m m.
10. Trafik och tillgänglighet
Parkering på Stortorget ska göras. Tidsbegränsat bygglov.
Parkeringsplatserna ska linjeras på Esplanaden.
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En esplanadvandring ska genomföras med kommun, handlare med flera för att se
vad som behöver justeras.
11. Skyltar
Hänvisningsskyltar vid Vattenvägen är på gång. En skyltgrupp är tillsatt med
gatuingenjören som leder det arbetet. Per har haft kontakt med företag som
”tillhandahåller” digitala skyltar. Per tar kontakt med Malin Blom.
12. Vardagsrummet
Vardagsrummet blir en del av Älmhultsfestivalen den 1 – 2 juni med bland annat
utställning av inkomna förslag till Kamprads minne.
13. Evenemang i centrum
South Sweden Rally 10-12/5. Bilar i centrum.
Världens hem-vecka 31/5 - 6/6.
Färgsprakande Pridefestival 31/5.
Älmhultsfestivalen 1-2/6..
Internationell matmarknad på Älmhults handelsplats 3/6
Nationaldagsfirande och välkomstceremoni för nyanlända i Björkparken 6/6.
14. Gemensam handlingsplan
Det kan vara aktuellt att skapa fokusgrupper som arbetar operativt.
Jobba med centrumplanen direkt efter semestern.
15. Ekonomi
Centrumgruppen äskar medel, 200 000 kr, för olika insatser i centrum (trivsel,
trygghet, evenemang och säsongsutsmyckning.
16. Kommande möten
21 maj kl 0930-1100 ersätter den 30 maj,
27 juni klockan 0900-1100,
29 augusti klockan 0900-1100,
21 oktober kl 0900-1100,
28 november klockan 0900-1100 och
12 december klockan 0900-1100.
17. Mötet avslutas
Älmhult den 25 april 2018
Tin Josefsdotter
Ordförande
Henrik Johansson
Sekreterare

Per Faeltenborg
Justerare

