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 DATUM / TID:  2018-02-15 klockan 08:00  
PLATS:  PS Auctions Svenljunga  
NÄRVARANDE:  Per Bynander, Thomas Gull,  Marina Bengtsson, Patrik Hedemyr,                  

Gösta Johansson, Stefan Larsson 
FRÅNVARANDE:   
ÖVRIGA:  Tommy Peterson, Företagarna i Kind Fredrik Dahl, Svenljunga kommun 

Joakim Hedström, Hedströms Åkeri , Eva Johansson Joarsbo , Carolina 
Harström PS Lars Liljedahl PS, Per Harström Pershaped, Anna Ekman 
,Mattias Larsson,Therese Ekelund 

INLEDNING:  
§ 1  Ordförande Per Bynander öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
§ 2  Dagordning fastställdes:  

. 
§ 3  justera dagens protokoll  

Utsåg Stefan Larsson att jämte ordföranden  
Tillfällig sekreterare  
Utsågs Joakim Hedström 
 

§ 4  Föregående mötes protokoll 
 godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 5  Prel årsresultat  
Bokslutet godkändes 

§ 6  Rapport från Valberedning 
Carolina & Lars redovisade omval på styrelsen. Ordförande ej klart 
sittande har deklarerat att ej villig att ställa upp inför nästa mandat 
period ,frågan ställdes om det var någon som var villig vid sittande bord 
men tyvärr ingen intresserad, Jobbet går vidare med en lösning 
 

§ 7  Rapport centrumgrupp 
Fredrik Dahl gick igenom vad som händer i Svenljunga centrum, Skanska 
tomten skall fortsättas med sanering år vid åkanten Elmo har lämnat in 
en skrivelse om saneringen av åkanten dom har en oro för vad som 
händer med vatten som dom andväder i sin process av färgning, Det har 
ställt frågor om tomten kan ändvändas vi evenemang men Skanska har 
varit restriktiva om detta kommunen jobbar vidare med att se om det 
går att få använda tomten i någon form . Scenen på torget skall byggas 
om , Det har varit möte om framtiden i Svenljunga hur ser det ut om 5-
10-20 år 
 
 



 

§ 8  Kommunen 
Fredrik D , Per B & Per H har träffat Borås näringslivschef om logistik och 
handel för att se hur påverkar detta Svenljunga och dess företagare och 
jobba mot gemensamma framtida mål , Nästa möte i dessa frågor är 
21/2  
Projektet kompetens säkra är klart ,Det kommer att göras besök på 
företagen för att kartlägga vad för kompentens som behövs i framtiden. 
Fredrik & Siad kommer ha en Coffe shop träffa tilltänkta jobb sökare. 
Rekryterings mässan i Tranemo idrottshall för Svenljunga & Tranemo 
elever är den 22 feb . Viktigt är att synas och höras . SFF  är med där 
kontrollerar vilket material som finns och sprida på mässan , Hedströms 
Åkeri är med en simulator från Volvo för att väcka intresse för chaufförs 
yrket 
 

§ 9 Inför Borås mötet 
Drogs under Kommunen § 8  Fredrik  tar med Joakim Hedström  21 /2 
till Borås  , Hoppas på några fler som kan komma med  
 

§ 10 Övriga frågor 
Tommy bjöd in till live sändning 27/4 på Golfklubben med Ulf Kristenson  
Landsbygdsministern Sven Erik Buch kommer till Naturbruksgymnasium 
27/3 . Tankar kring någon form av Outlet i Svenljunga för flera 
företagare under samma tak diskuterades. Kommunens representant är 
inbjuden till nästa möte om krishantering  
 

§ 11  Nästa möte 
Årsmöte 1 mars 2018  Per Bynanders Motormuseum 
 
Mötet Avslutat 

                                                                                           

 

                                                                                                   

Vid protokollet                                                     Justeras 

Joakim Hedström                                               Per Bynander                                Stefan Larsson 

                                                                              -------------------------                        -------------------------- 

 

 

                                                                      

                                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


