Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Tisdagen 5/3, 2013 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Håkan Hallin, Kjell Karlsson, Jan Ivarsson, Christer
Svenstedt samt speciellt inbjuden Urmakarskolans VD Birgitta Kaalling
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Urmakarskolans Vd välkomnades särskilt och ombads att före mötet redogöra för Urmakarskolans lokalsituation.
Birgitta Kaalling berättade att skolan har blivit uppsagd från sina nuvarande lokaler efter den här terminen
eftersom lokalerna de nu hyr är till salu.
Skolan har sökt efter andra lämpliga lokaler i Borensberg och Motala men det finns även krafter i styrelsen
som verkar för en flytt till Stockholm eller Göteborg.
Niklas Rudberg från Bildningsnämnden i Motala kommun har varit på besök i skolan för att bilda sig en
uppfattning om lokalerna. Rudberg har lovar att arbeta för att Urmakarskolan blir kvar i Borensberg och har
börjat arbeta på en lösning av lokalproblemet.
Birgitta Kaalling och Fr. Brbg lovade att hålla varandra underrättade om vad som händer i ärendet varefter
Yngve Folkesson tackade B. Kaalling för att hon kommit och informerat styrelsen om läget.
Därefter fortsatte mötet enl. dagordningen.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 4. Skrivelser.
Qstar har som svar på skrivelse från Framtid Borensberg bett bygderådet om hjälp med att skaffa en ny
tomt att anlägga bensinmack på då de anser gamla ”Statoiltomten” olämplig. Om lämplig tomt kan anvisas
uppför Qstar en mack.
Bygderådet kom efter diskussion fram till att undersöka möjligheten att ta något av följande områden i anspråk.
a. Gamla sågverket vid utfarten mot Tjällmo.
b. Tomten strax norr om Borensbergs Bilservice.
c. Ett område vid västra infarten till Borensberg.
§ 5. Gruppernas synpunkter på Översiktsplanen.
Styrelsen diskuterade översiktsplanen med utgångspunkt från olika styrelsemedlemmars synpunkter. Christer Svenstedt fick i uppdrag att sammanställa styrelsens förslag till ändringar i Översiktsplanen och skicka
dessa till Motala kommun.
§ 6. Rapporter från grupperna.
Punkten bordlades.
§ 7. Årsmöte.
Årsmötet hålls den 20/3 kl 19.00 på Svanen. Yngve beställer förtäring till 25 personer.

§ 8. Övriga frågor
 Tillstånd för Valborgsmässofirande har sökts hos Polismyndigheten som har beviljat detsamma.
 Arbetet med att färdigställa bygderådets hemsida diskuterades. Beslutades att fortsätta arbetet på
samma sätt som det påbörjats ett tag till. Om resutatet inte ser ut att bli det förväntade får vi se oss
om efter en annan lösning.
§ 9. Nästa möte.
Nästa möte blir årsmötet.
§ 10. Mötet avslutas.
Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare

Ordförande

…………………………
Carl-Magnus Johansson

…………………………….
Yngve Folkesson
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