Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Måndagen den 13/6, 2011 kl. 19.00.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Eva Rajan, Ewa Seidlitz, Roney Peterson, Brigitta Rakar, Kjell Karlsson
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående mötes protokoll.
Protokollet lästes och godkändes.
§ 4. Skrivelser och mail.
 Mötet noterade att något svar eller annan reaktion på styrelsens remissvar på den Fördjupade översiktsplanen över Borensberg ej inkommit från Motala kommun.
 Kopia på minnesanteckningarna från mötet med kommunpolitikerna den 8/2 ska skickas
till de politiker som var närvarande på mötet med ett följebrev som uppmanar till läsning
och eftertanke.

§ 5. Förslag till arbetslista för grupperna.
Styrelsen gick igenom den aktuella listan över gruppernas arbetsuppgifter och diskuterade vilka
uppdrag som skulle prioriteras i första hand.
§ 6. Svanen.
Roney rapporterade att EU-bidrag ska sökas för att driva Svanen vidare på ungefär samma sätt
som nu. Medlemsmöte ska hållas den 15/6 för att diskutera hur man vill att Svanen ska fungera i
framtiden.
Styrelsen för Framtid Borensberg ställer sig bakom arbetet med att bevara Svanen in nuvarande
form.
§ 7. Kollektivtrafiken.
Yngve sammankallar ett möte med bygderåden i Klockrike, Fornåsa, Österstad och Lönsås för att
förbereda ett möte med Östgötatrafiken och kommunens trafiksamordnare angående framtida
bussförbindelser.
§ 8. Rapport från grupperna.
Yngve rapporterade
 att räcket vid kanalbron ska repareras inom en snar framtid.
 att P-förbudsskyltarna utmed Skolgatan ska tas bort och ev. ersättas av parkeringsfickor på
grönområdessidan.
 att cykelvägen från Alaxhill till broarna ska påbörjas i höst.
 ska träffa Anna Säfström för att diskutera hur man ska använda nyss uppdykta 5-700 000
kronor för att förbättra miljön i och runt Borensberg. Förslag: Vinterflotte till Strömmen,
fler välkomstskyltar vid infarterna, avstängning av utfarten från hamnen vid kanalstugan.

§ 9. Förslag till förbättringar av bygderådet.
Frågan bordlades med uppmaningen att fundera på förbättringar till nästa möte.
§ 10. Övriga frågor.
Ett prospekt från föreningen Vision For All förevisades och det beslutades att kontakt ska tas med
Bengt Norberg för att kontrollera om detta projekt är detsamma som det han driver och om/hur vi
ska samarbeta för att vara till hjälp.
§ 11. Nästa möte.
Mötet bestämdes till den 15/8 kl. 18.30 i Bif-lokalen.
Ewa Seidlitz håller med fikabröd.
§ 12. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson

