
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Borensbergs IF;s klubblokal   

Tid: Måndagen den 15/8, 2011 kl. 18.30. 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Ewa Seidlitz, Roney Peterson, Brigitta Rakar, 

Kjell Karlsson. Adj för § 5: Christer Svenstedt. 

 

§ 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. Resultat från arbetsgrupper 

 Kjell Karlsson rapporterade att han fått ett brev från Ulf Samuelsson med en förfrå-

gan om skicket på flotten i Strömmen.  

      Beslutades att Framtid Borensberg ska ansöka om ett bidrag om ca. 25000:- för till-     

verkning av ny flotte. 

 Styrelsens förslag på upprustning av koloniområdet ska av Kjell Karlsson skickas in 

till kommunen. 

 En skrivelse ska skickas till kommunen i vilken Framtid Borensberg erbjuder sig att 

med heltäckande ekonomiskt bidrag från kommunen överta driften flotten/flottarna 

i Strömmen. 

 Håkan Hallin påpekade att ortens ridhästar förorenar gång- och cykelvägar. Yngve 

gör ett skriftligt påpekande till berörda stall. 

 Håkan ska kontakta Anna Säfström på Motala Kommun för att ta reda på vad som 

hänt med översiktsplanen. 

 

 

§ 5. Hastighetsplan för Borensberg. 

Christer Svenstedt redogjorde för Tekniska Nämndens förslag till Hastighetsplan över Borensberg. 

Förslaget fanns vara bra med några undantag vilka ska påpekas i ett nytt remissvar från Framtid 

Borensberg 

 

§ 6. Miljöförbättringar i Borensberg 

Yngve Folkesson redogjorde för överenskommelsen om miljöförbättringar som Framtid Borens-

berg har fått äran att ha inflytande över. Se Bilaga 1. 

 

 

§ 7.  Cykel- och gångbro över Strömmen. 

Beslutades att till Motala kommun insända det av Framtid Borensberg framtagna förslaget till cy-

kel- och gångbro. 

 

 

 

 

 



§ 8. Svanen. 

Roney Peterson rapporterade att intresset för Svanens fortlevnad är svagt bland ortens invåna-

re/pensionärer.  Han meddelade också att Motala kommun lämnar bidrag till Intresseföreningen 

Svanen för hyra av lokalerna exklusive köket t.o.m. 31 december 2011. 

 

 

 

 

§ 9. Renovering av Hällaskolan. 

C-M Johansson rapporterade att han vid samtal med skolans rektor fått vets att renoveringen på-

börjas i slutet av augusti och beräknas pågå cirka två år. 

 

§ 10. Skrivelser. 

Inga skrivelser rapporterades ha inkommit.  

 

§ 11. Förbättringar av bygderådet. 

Frågan om hur rådet bättre ska få ut informationen om sin verksamhet till ortens invånare diskute-

rades. Diskussionen utmynnade i att Yngve Folkesson ska undersöka intresset bland Borensbergs 

föreningar att ge ut en folder som berättar om samhällets föreningar och dess aktivteter. Skriften 

ska också innehålla sevärdheter annat som kan ha betydelse för invånarna.  

 

 

§ 12. Övriga frågor och förslag. 

 Q-Star arbetar för att påbörja bygget av drivmedelsmack i oktober/november. Utöver 

bränsle ska det även finnas fordonstvätt och butik. 

 Kommunfullmäktigemötet den 22 aug. ska besökas av 2-3 styrelsemedlemmar. Frågor som 

ska tas upp vid frågestunden är bl.a. byggnationen i Borensberg och hamnområdet. 

 

 

§ 13. Nästa möte. 

Mötet bestämdes till måndagen den 12/9 kl. 18.30. 

 

§ 14. Mötet avslutas. 

Ordförandes tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

 

…………………………  …………………………….                      

Carl-Magnus Johansson                       Yngve Folkesson  


