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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Måndagen den 10/6, 2013 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Jan Ivarsson, Christer Svenstedt, Roney Peterson,
Annette Stendahl Tevell, Conny Ringvide, Per Johansson.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 4. Brev från Leif Sjögren.
Brevet angående bensinmackens placering i Borensberg upplästes.
Qstar är negativa till att anlägga macken på den av kommunen rekommenderade platsen vid
korsningen väg 34 och 211. De ser platsen där den tidigare Statoilmacken låg som betydligt bättre.
Styrelsen beslutade att tillskriva kommunen och be dem påskynda ärendet.

§ 5. Brev från kommunalrådet.
Styrelsen har av Camilla Egberth fått svar på sin skrivelse på prioriterade önskemål på kommunala
projekt i Borensberg 2013.
Kommunalrådets svar på skrivelsen diskuterades punkt för punkt. Då många av punkterna ansågs
bristfälligt besvarade beslutades att skicka en skrivelse till kommunalrådet och påpeka detta.
§ 6. Stormöte.
Beslutade att ett stormöte kommer att hållas på tisdag eller torsdag under vecka 43,
§ 7. Hemsida.
På nästa möte tittar vi gemensamt på hemsidan för att komma överens om utseende och innehåll.
§ 8. Övriga frågor och förslag.
a. Några frågor från förslagslådorna togs upp.
 Vi har fått en förfrågan om att starta ett ungdomsråd. Frågan bordlades.
 En förfrågan om att starta en anhörighetsförening för äldreboendet har också inkommit.
Beslutade att styrelsen närmare undersöker intresset av att bilda en sådan förening.
 Frågan om att anordna en vårmarknad kom åter upp. Bordlades.
 Förslag om att anlägga husbilsparkering. Det finns för närvarande två sådana i samhället,
styrelsen anser att det är tillräckligt.
 Förslag om att anlägga gång- och cykelväg till Sågarhem. Det är redan påtalat i samband
översiktsplanen.
b. Vidare påtalades att Framtid Borensberg har lämnat in ett remissvar på kommunens
Naurvårdsprogram 2013.
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c. Beslutade att bygderådets revisorer ska inbjudas till nästa möte.
d. Rådet ska undersöka möjligheten att inbjuda ortens företagare till ett stormöte.
§ 9. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 20/8 kl. 18.30.
§ 10. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare

Ordförande

…………………………
Carl-Magnus Johansson

…………………………….
Yngve Folkesson

