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Protokoll
Centrumgruppsmöte den 27 juni 2018
Närvarande
Anders Nyberg
Bo Edvinsson
Henrik Havby
Maria Grahn
Paul Robertsson
Per Faeltenborg
Roland Eiman
Tin Josefsdotter
Tore Vestergård
1. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare
Anders Årman valdes till sekreterare.
3. Val av justerare
Per Faeltenborg 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. Stadsvandring
Genomgång av stadsvandringen med åtgärdslista. Tin Josefdotters har dokument med bilder.
Gäller främst förhållandet kommun/fastighetsägare och deras olika ansvar.
Esplanaden ska arbetas med separat och hanteras ej här.
Anteckningarna bör läsas tillsammans med Tins dokument.
Byte av papperskorgar på torget kommer. Bör omplaceras intill bänkar samt bli ungefär 2 - 3
ggr större. Önskemål om att tömning bör tas efter helgen och i anslutning till evenemang.
Markiserna ska bytas, ansvar Nyberg. Den stora markisen är bytt, den mindre kvarstår.
Söndriga cykelställ vid torget ska ses över - ansvar Tekniska Förvaltningen.
Tomma skyltar på väggen vid ”Time” bör ses över eftersom detta är en infart till centrum.
Överlag bör skyltning ses över, dvs. för informationslappar m.m. Kanske som Växjö har i
gemensamma skyltlägen.
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Fasadlist på Lindhuset ska plåtas om efter sommaren. Väggen kommer få historietavlor,
fastighetsägaren har kontakt med Rosenbalck. Stängsel vid Lindhusets p-plats ska bytas ut
efter sommaren. Infart flyttas något m.m.
Coop-husets baksida kommer att målas och få skyltar – håller på just nu. Staket klart!
Ogräsfrågan – ansvaret direkt intill fasader/fastigheter ligger på fastighetsägaren och kring
uteserveringar på verksamhetsägaren. Kommunen ansvarar för gator och trottoarer.
Inställningen bör vara att vi hjälps åt för att skapa en trivsam och ren miljö för besökare och
invånare.
Köpmansgatan – stolparna på Köpmansgatan mot Saikok är sneda, ansvar Tekniska
Förvaltningen. Saikok äger restaurangfastigheten och marken utanför. Överlag bör hela västra
Köpmansgatan tas ett helhetsgrepp på.
Parkering centralt – långtidsparkeringen kanske kan användas för arbetande i centrum.
8. Byggnationer
- Stationshuset och Stinsahuset. Steg 1 – påbörjas hösten 2018.
- Gunnar Gröpe – status.
Stinahuset – grundläggande renovering påbörjas hösten 2018. Hyran blir marknadsmässig.
Uthyrt i bästa fall 2019 jan/feb. Diskussioner med intressenter pågår.
Gunnar gröpe – inväntar markundersökningen från konsult som ser över
föroreningssituationen och behovet av sanering.
9. Lokaler och verksamheter
- Nya verksamheter på ingång?
- Var finns tomma lokaler/blivande?
- Flytt på verksamheter för att skapa bättre flöde?
- Var/hur kan vi skapa fler A-lägen?
Punkt 9 kommer att ligga i fokus för höstens arbete.
10. Trafik & tillgänglighet
- Målning av p-platser – status
- Skyltar – status
De tillfälliga parkeringsplatserna på torget har fått godkänt bygglov som sträcker sig till sep 2019.
Lediga målare inväntas för att markera rutorna och ska målas fortast möjligast. Om inget kommer
snarast så önskar fastighetsägarna att tillfälliga staket sätts upp istället.
Cyklar börjar komma i cykelställen på Esplanaden, positivt. Väntar till efter sommaren för att
utvärdera sittplatserna ”ute i gatan” längs Esplanaden. Handlarna önskar att sittplatserna blir
omvandlade till mer parkering och att sittplatserna bör istället vara längs fasaderna. Handlarna
anser även handikapps platserna bör ses över och eventuellt omvandla någon då man tycker de
står tomma idag.
Köpmansgatan – öppna för trafik eller ej? Faktaunderlag behövs för att kunna ta beslut. Utredning
för trafiken och parkeringen i centrum ska tas fram i höst i anslutning till den fördjupade
översiktsplanen. Tekniska Förvaltningen ska ta fram utredningarna. Kan en öppning
av Köpmansgatan ge några förbättringar jämfört med nuvarande flöden via viadukten mm.?
Frågan kring uteserveringarna längs Köpmansgatan behöver hanteras särskilt.
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11. Evenemang i centrum
- Kommande – Kulturnatt 13/10.
12. QM-arbetet
- avsiktsförklaring – underskrift
Ansökan kommer att skickas in till Svenska Stadskärnor under året.
13. Ekonomi
100 000 kr beviljade till centrumgruppen för ”trivselåtgärder” och utsmyckning.
Positivt och måste nyttjas på rätt sätt.
14. Information
– kommun, fastighetsägare, IKEA, HPÄ.
Åse Varland ska tillfrågas att sitta med som representant för HPÄ.
15. Övrigt
16. Nästa möte: 29/8 kl. 09-11
Höstens datum: 26/9, 31/10, 28/11, 12/12; onsdagar kl. 09-11.

17. Mötet avslutas

Älmhult den 20/8 2018
Per Faeltenborg
Justerare
Anders Årman
Sekreterare

