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 DATUM / TID: 2017-08-17 klockan 8:00 
 

PLATS: Star Trading 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Thomas Gull, Marina Bengtsson 
 

FRÅNVARANDE: Stefan Larsson, Patrik Hedemyr 

ÖVRIGA: Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Annica Andersson, Arivab 
Eva Johansson, Joarsbo 
Per Harström, Pershaped 
Christer Johansson, Star trading 
Lars Liljedahl, Licato 
Carolina Harström, Licato 
Therese Ekelund, Handelsbanken 
Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel & Service 
Tommy Pettersson, Företagarna Kind 
Malina Hallgren, Ekbergs fönsterputs och städ 
Anna Ekman, Lrf Konsult 
Eva Sten, Tranemo Gymnasium 
Henrik Öst, Svenbo 
 

INLEDNING: Christer Johansson berättar om Star tradings tidigare och kommande byggnationer.  
 

§ 1 Ordförande Per Bynander öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Thomas Gull att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Ny Adress 
 
Föreningen har ny adress. Numera skall post gå till; Box 189, 512 24 Svenljunga 
 

§ 6 Rapport Hemsidan 
 
Per Harström presenterade sina idéer kring ny design, anpassning för alla plattformar och att 
man skall lägga till Google analytics. Några synpunkter som kom fram från mötet var att man 
även skulle göra om företagspresentation samt lägga till en sök sida.  
 

§ 7 Presentation Henrik Öst 
 
Henrik Öst presenterar sig. Han är ny VD på Svenbo. 
 

§ 8 Rapport Ljusskyltar 
 
Per Bynander har tidigare framfört idéen om digital skyltar vid våra infarter till centralorten. På 
skyltarna kan man marknadsföra kommande event samt sälja marknadsföringsplats för lokala 
företag. Tanken är att börja med två skyltar. Det finns inget nytt att rapportera utan Per jobbar 
vidare med frågan och återkommer 
 

§ 9 Årets företagare nominering 
 
Årets företagare utses på näringslivsgalan som i år kommer hållas någon stans i Svenljunga 
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den 17 november. Redan nu kan man gå in och nominera vilket alla uppmanas göra. Sista dag 
för nominering är den 22/9. 
 

§ 10 Rapport Kommunen 
 

Fredrik Dahl rapporterar att man i Svenskt näringslivs ranking gått framåt på en del punkter. 
Framförallt företagarnas förtroende för tjänstemännen, vilket varit en punkt man inom 
kommunen jobbat med. Under hösten kommer det bjudas in till ett möte där vi får en 
presentation av rankingen.  
 
Under våren kom man igång med Prao, vilket man kommer fortsätta med till hösten. Tanken är 
två perioder en i 8:an och en i 9:an. Grupperna delas i två omgångar för att lättare få ut alla. 
Det kommer upprättas en lista med företag som kan ta emot prao för att eleverna själva skall 
ringa och boka in sig.  
 
Kommunen jobbar vidare med nya översikts- och detaljplaner. Fastighetsägarna kommer 
bjudas in till ett samrådsmöte där man för möjlighet att lämna sina synpunkter.  
 

§ 11 Övriga frågor 
 
Streamade föreläsningar 
Under våren har vi haft 2 tillfällen med streamade föreläsningar. Intresset har varit lite 
varierande och vi tror att det räcker med en gång / termin. Nästa gång planeras till den 6 
oktober på Bynanders Motormuseum.  
 
Utbildning Sax- och bomlift 
Innan sommaren anordnades det en utbildning i Sax- och bomlift. Detta var mycket lyckat då 
man kunde samla ihop deltagare från flera företag i bygden och hålla den på hemma plan 
vilket blev både billigare och sparade mycket tid. Att samordna utbildningar för våra företag är 
något vi skall fortsätta med när tillfälle ges.  
 
Visionsgruppen 
Nästa möte med visionsgruppen är planerat till den 14/9. Då kommer representanter från 
samtliga politiska partier att delta. Gruppen tar gärna emot inspel från alla.  
 
Bygglovshandläggningen 
Per Bynander hyllar tjänstemännen i kommunen. Vid hans senaste bygglovsansökan har det 
fungerat riktigt bra. Christer Johansson instämmer i hyllningarna.  
 
Invigning nya lekplatsen 
Den 15/9 kl 17 kommer den nya lekplatsen att invigas. Det är också bestämt att kommunens 
allmänna toalett kommer vara på ICA och följa deras öppettider.  
 
Skanska tomten 
Saneringen av Skanska tomten fortgår, man ligger lite efter tidplanen men saneringen av 
marken beräknas bli klar i september. Nästa steg är sanering av Ätran vilket kommer ske 
under 2018/2019. Sören Holm som är projektledare kommer bjudas in till ett SFF möte under 
hösten för att berätta mer hur arbetet fortskrider.  
 

§ 12 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 21 september, kl 8:00. Plats – Edenhorn & Co.  
 

§ 13 Mötet avslutas 
 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Thomas Gull 
Sekreterare   Ordförande   


