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Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan.
Tid:
Tisdagen den 02/9, 2013 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Annette Stendahl Tevell, Christer Svenstedt och speciellt
inbjuden Anders Donlau från Göta Kanalbolag.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna och speciellt Anders Donlau välkomna och förklarade
mötet öppnat
§ 2. Hur ser framtiden ut för Borensbergs gästhamn.
Anders Donlau berättade kort om Kanalbolagets uppdrag och dess platsutvecklingsplan.
Borensberg är högt prioriterat och Hamnmagasinet ska troligen börja renoveras inom en snar framtid. Det
kommer bl.a. att innehålla turistbyrå, gästhamnservice, servering och samlings/utställningslokaler.
Arbetet kommer att genomföras i etapper och förhoppningsvis kan etapp 1 av renoveringen vara klar redan
sommaren 2014.
Markområdet i direkt anslutning till Hamnmagasinet kommer också att snyggas upp.
§. 3. Vilka samarbetsplaner är möjliga.
A.D. påpekar vikten av att gemensamma påtryckningar mot t.ex. kommunen.
§ 4. Kan vi söka EU-pengar till något projekt.
Göta Kanalbolag kan inte vara med och söka några EU-bidrag men möjligheten finns för någon part som
arrenderar bolagets mark för något projekt.
§ 5. Mötet med Anders Donlau avslutas.
Det positiva mötet med Anders Donlau avslutas med en kort fika och överenskommelse om fortsatt kontakt för
att rapportera om vad som händer i Gästhamnsfrågan.
§ 6. Förberedelse inför mötet den 17/9 med Camilla Egbert m.fl.
Styrelsen förberedde mötet med representanter från Motala Kommun genom att göra upp en prioriteringslista
över vad som ska diskuteras på mötet. Yngve F. meddelar Camilla Egbert vilka frågor vi vill ha svar på. Det är
bla. frågor gällande följande: Översiktsplanen, bebyggelse och markplanering centralt i Borensberg,
skyltning och orienteringstavlor, park och natur med koloniområdet, gator och vägar samt belysning,
byggandet av sporthall
§ 7. Nästa möte.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 15/10 kl. 18.30 då stormötet ska planeras. Dessförinnan går mötet med
Kommunrepresentanterna av stapeln den 17/9.
§ 10. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson

