
 

 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Borensbergs IF;s klubblokal   

Tid: Tisdagen den 17/01, 2012 kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Brigitta Rakar, Kjell Karlsson, Roney Peterson, Anette 

Tevell och Eva Rajan . Speciellt inbjuden till § 5: Roger Sköld.  

 

§ 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. Utvärdering av julmarknad. 

Styrelsen tackade Brigitta Rakar för ett utmärkt arbete med organiserandet av marknaden. Brigitta och öv-

riga styrelsen påpekade några smärre justeringar av arrangemanget lämpliga att genomföra till följande 

marknad.  

 

§ 5. Föredrag ang. klimathus (Roger Sköld). 

Roger Sköld höll en kort genomgång om Passivhus och kommunens intresse av att bygga sådana i Borens-

berg. 

Lars Andrén som skrivit en bok om Passivhus kommer till Hällagården den 29/2 för att hålla föredrag i 

ämnet. Arrangemanget kommer att delas i två delar, en kl. 15.00–17.00 för branschfolk och en kl. 18.30–

20.45 för allmänheten.  

Framtid Borensberg är medarrangör till evenemanget som planeras av Roger Sköld. Föredragsarvodet beta-

las av kommunens Klimat och Energirådgivare, hyran av Hällagården betalas av Framtid Borensberg. 

Inbjudan till arrangemanget kommer att ske till omgivande kommuner. 

Annonseringen av föredraget genom annons i Villaägarnas tidning och affischering. 

 

§ 6. Flottarna i strömmen. 

Framtid Borensberg har erhållit ca 6500 kronor i frivilliga bidrag till driften av flottarna. Sponsring behövs. 

Frågan om sådan kommer först att ställas till Lions, Borensberg. Frågan om ytterligare sponsring ställs vid 

behov till banker och andra företag. 

Kommunen är villig att lämna bidrag om föreningslivet i Borensberg tar över driften, ev. med Framtid Bo-

rensberg som huvudansvarig. Skötselplan skickas till kommunen. 

Beslutades att Kjell Karlsson tillsammans med Roger Sköld sköter det praktiska arbetet med flotten samt 

talar med kommunen och andra föreningar som kan bidra med skötseln. 

 

§ 7. Rapporter från grupperna. 

 Jan Ivarsson rapporterade att Anna Säfström lovat att den nya översiktsplanen ska vara klar till vå-

ren innevarande år. 

 Håkan Hallin rapporterade att tomter planeras mellan Husbyvägen och Rv 34, dock endast villa-

tomter inga flerbostadshus. 

 Kjell Karlsson meddelade att någon markduk inte kunnat läggas ut på Strandbadets sjöbotten bero-

ende på vädret.   

 Yngve Folkesson rapporterade att Christer Svenstedt besöker Trafiksäkerhetsrådets möte för att 

framföra Framtid Borensbergs synpunkter. På mötet diskuteras hastighetsplanen, ombyggnaden av 

väg 211 och breddningen av broarna över Strömmen och kanalen.  



 Yngve rapporterade också att Swedbank vill träffa Framtid Borensberg för att informera om ”det 

kontantlösa kontoret” som ska införas i Borensberg. Styrelsen beslutade att uppmana Swedbank att 

hålla ett offentligt möte där de förklarar orsakerna till sina planer och fördelarna med dem. 

Yngve sätter ihop ett förslag till skrivelse till Swedband och mailar ut den till övriga styrelsen för 

påseende och ev. kommentering . 

 

§ 8. Ny arbetslista. 

Frågan bordlades. 

 

§ 9. Skrivelser. 

Inga skrivelser redovisades. 

  

§ 10. Övriga frågor. 

Styrelsen beslutade att de personer som hjälpte till att sprida inbjudan till BoKlok mötet och Framtid Bo-

rensbergs julhälsning ska få en blomma som tack för hjälpen. 

 

§ 11. Nästa möte. 

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 14/2 kl. 18.30. 

 

§ 12. Mötet avslutas. 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat och avslutade mötet. 

 

 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

 

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

Carl-Magnus Johansson                       Yngve Folkesson  


