
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Borensbergs IF;s klubblokal   

Tid: Måndagen den 17/10, 2011 kl. 18.00. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Brigitta Rakar, Kjell Karlsson och adjungerad 

Anders Åhammar. 

 

§ 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. 

Yngve F. rapporterade att en skrivelse skickats till Camilla Egberth för att påtala Framtid Borens-

bergs oro inför försäljningen av Göta Lantmäns/Odals fastigheter. 

  

§ 5. Julmarknaden 

Brigitta Rakar berättade att julmarknaden flyttats till söndagen den 4/12 kl.14.00–17.30. Hon re-

dogjorde också för hur planeringsarbetet fortskridit och det preliminära programmet.  I samband 

med nästa styrelsemöte ska engagerade sponsorer, företag och föreningar inbjudas. 

 

§ 6. Flottarna i strömmen. 

 Borensbergs Närservice AB ombeds lämna in offert på tillverkning av en ny flotte samt skötsel 

och underhåll av flottarna därefter skickar Framtid Borensberg en begäran om anslag på motsva-

rande belopp till kommunen. Om positivt svar erhålls tas diskussion och eventuellt beslut om 

Framtid Borensbergs övertagande av flottarnas drift på nästa styrelsemöte. 

 

 

§ 7.  Försäljning av Odal. 

Se § 4. 

 

§ 8. Rapporter från grupperna.. 

 Håkan Hallin rapporterade att han väntar på besked från BoKlok om ev. byggnation på 

Vallgatan bakom Borensbergs Järnhandel. 

 Kjell Karlsson rapporterade att arbetet med att anlägga nya kolonilotter på koloniområdet 

är lagt på is. 

 Kjell rapporterade också om framtida upprustning av Strandbadet t.ex. anläggning av 

hundbad och förbättring av sjöbotten genom sandutkörning när isen lagt sig. 

 

§ 9. Förslag till förbättring av Bygderådet. 

 Beslutade att skicka ut Julhälsning/informationsblad till hushållen i Borensberg. 

 Ev. har vi hittat en person som är intresserad av att hjälpa oss som Webmaster. 

 

§ 10. Övriga frågor. 

Några övriga frågor kom ej upp. 



  

 

§ 11. Nästa möte. 

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 15/11 kl. 18.30. 

 

§ 12. Mötet avslutas. 

Ordförandes tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

 

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

Carl-Magnus Johansson                       Yngve Folkesson  


