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Minnesanteckningar förda vid möte med kommunpolitiker. 

 
Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Den 17/9, 2013 kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Annette Stendahl Tevell, Christer Svenstedt, Jan Ivarsson och 

Kjell Karlsson från Framtid Borensberg. 

Camilla Egberth, Solveig Hansèn , Anders Andersson, Ingemar Svensson och Gunnel Ö Gennebäck från Motala 

Kommun. Dessutom spec. inbjuden bygderådets revisor Jan Andersson 

 

 

 Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna till mötet som tillkommit på bygderådets initiativ. 

 Yngve och Camilla Egberth rosade och påtalade vikten av samarbetet mellan kommunen och 

bygderådet. 

 En utvecklingsplan ska kopplas till Översiktsplanen som beräknas vara klar i slutet av 2014. Framtid 

Borensberg understryker vikten av samråd vid planens utarbetande. En träff ska ordnas. 

 Vikten av byggandet av flerbostadshus underströks. Motala kommun planerar att den 8 okt. inbjuda ett 

antal byggherrar till en ”Byggbranschdag” för att driva på intresset av att bygga i kommunen. 

Bygderådet påtalade vikten av att inbjuda ett stort antal byggherrar till mötet. 

 En plan över skyltningen i Borensberg måste tas fram i samråd med bygderådet. Anders Andersson 

lovar att ta tag i ärendet. 

 Tekniska nämnden ska ta fram orienteringstavlor som ska sättas upp vid infarterna till Borensberg. Jan 

Andersson antyder att Borensbergs företagare kan sponsra dessa tavlor. 

 Camilla Egberth berättar att Koloniområdet ska röjas och städas upp, vidare att diverse andra arbeten 

som önskats av bygderådet kommer att utföras under hösten. 

 Framtid Borensberg påpekade att ett asfalteringsprogram måste tas fram. Många gator och vägar är i 

stort behov av ny asfalt. 

 Ett samrådsmöte gällande vinterväghållningen efterlystes av bygderådet. 

 Frågan om byggandet av sporthall ska aktualiseras vid framtagandet av Översiktsplanen. 

 De kreosotbehandlade stolparna som förvaras på ”gamla vägverket” ska omedelbart flyttas. 

 Lämplig tjänsteman från kommunen ska ta kontakt med Kjell Karlsson för att komma fram till en 

lösning på hur driften av flotten ska finansieras. 

 

 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

 

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

Carl-Magnus Johansson                       Yngve Folkesson 

 

 

 


