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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 19/11, 2013 kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Conny Ringvide, C-M Johansson, Annette Stendahl Tevell, Roney Petersson, Jan Ivarsson, Kjell Karlsson, Christer Svenstedt 

och Brigitta Rakar 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordföranden, Conny Ringvide, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 

  

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§. 3. Föregående protokoll. 

Protokollet genomlästes och godkändes. 

 

§ 4. Skrivelser 

 En skrivelse från Eva Rajan angående Vattenpestens utbredning i Borens har erhållits. 

Beslutades att Christer Svenstedt tar kontakt med lämplig enhet på Motala Kommun och uppmanar dem att hålla 

växtligheten under uppsikt. 

 Beslutade också att  behandla önskemål som skickats in till bygderådets hemsida på styrelsemöten. Brigitta 

ansvarar tills vidare för att önskemålen kommer fram till styrelsen. 

 Det har framkommit att Borensbergs turistberoende företag känner viss oro för sin situation vid nya etableringar 

bl.a  i nya Göta Kanal anläggningen. 

På nästa möte ska vi diskutera hur/om vi  kan stötta företagen vid ev. etablering av nya turistnäringar i Borensberg. 

 

§ 5. Utvärdering av stormötet. 

 Stormötet var en publik succé.   

 Lokalen var alldeles för liten. 

 För att mötesbesökarna ska få mer tid att yttra sig bör inledningen kortas ner och varje inbjuden talare tilldelas en 

begränsad taltid. 

 

§ 6. Julmarknaden. 

En stor eloge till Brigitta Rakar för ett fantastiskt arbete.  Programmet är spikat, endast några små detaljer återstår.  

Arbetskraft behövs kl 10.00 på marknadsdagen. 

Arbetsmöte bestäms till Svanen tis. den 3/12 kl. 18.30. Anette bokar lokalen och Brigitta kallar till mötet. 

 

 § 7. Hemsidan. 

Ny design har framtagits på hemsidan. Läxa till nästa möte blir att inkomma med synpunkter/konstruktiv kritik. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 Christer meddelade att gång- och cykelvägen från Tjällmorondellen mot centrum kommer förlängas förbi 

Björkhällakyrkan fram till Hällsätersleden. 

 Flotten: Kjell Karlsson har talat med A. Thelaus på kommunen om driften. Kjell arbetar för att kommunen övertar 

den. 

 Julbord eller inte, det är frågan. Carl-M. kollar med Yngve. Ev. inbjudan skickas ut snarast. 

 

9. Nästa möte. 

Nästa möte bestämdes till den 21/1-2014  kl 18.30. 

 

10. Mötet avslutas. 

Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Conny Ringvide 

 

 



 


