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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 21/1, 2014  kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Annette Stendahl Tevell, Roney Petersson, Jan Ivarsson, Kjell Karlsson, Christer 

Svenstedt, Per Johansson och Brigitta Rakar 

 

§ 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. Skrivelser. 

 Remissvar på den Fördjupade översiktsplanen är utskickat från Stadsbyggnadskontoret. Planen är också antagen. 

Se Kommunledningsförvaltningens ärende nr: 09-KS0482. 

 Ett antal medborgare undrar om det går att få belysning på återvinningsstationen (nr:3538) vid 

Östensson/Hamnvägen. Christer Svenstedt fick i uppdrag att undersöka saken 

 

§ 5. Företagsorganisation. 

 Ett stort tack till Annette för arrangerandet av den lyckade ”Tjejkvällen” i Borensbergs affärer. 

 Tillväxt Motala arrangerar ett möte för ett antal av Borensbergsföretagare på Göta Hotell den 28 januari. 

 

§ 6. Flotten. 

Motala Kommun vill att Framtid Borensberg står för driften av Flotten mot att vi erhåller ett kommunalt driftsbidrag.  

Vi beslutade att framföra att vi anser att Flotten är en kommunal angelägenhet och därför ska skötas av kommunen. Kjell 

Karlsson skickar en skrivelse till kommunen där han framför vår åsikt. 

 

 § 7. Hemsidan. 

Beslutade att Brigitta sätter upp en affisch i Biblioteksfönstret där vi annonserar efter en ”Hemsideansvarig”. 

 

§ 8. Årsmöte. 

Bestämdes att årsmötet ska hållas tisdagen den 25 mars kl. 18.30 på Svanen. 

 

9. Rapporter. 

 Christer Svenstedt rapporterade att han skickat en skrivelse med bilder för att visa Vattenpestens utbredning i 

Boren. Kommunen har svarat att de håller uppsikt över problemet. 

 Christer rapporterade också att han inventerat förekomsten av trasiga gatljus i västa delen av Borensberg och 

rapporterat till Göran Johansson på Gatukontoret. Resultat: 13 var ur funktion varav 2 fortfarande är det efter två 

påstötningar. 

 Kjell rapporterade att Gästis ev. tillsammans med ”kändisen” Magnus Bäcklund ska arrangera allsångskvällar till 

sommaren. 

 

10. Övriga frågor 

 Frågan om huruvida Framtid Borensberg ska arrangera Julmarknad och Valborgsmässofirande togs upp. Efter viss 

diskussion beslutades att Kjell K. hör efter med Lions om de är intresserade av att arrangera Julmarknad och 

Annette kollar samma sak med affärsidkarna i samhället. 

 En ”Aktivitetskalender” av något slag för att visa vilka fritidsaktiviteter som finns i Borensberg, behövs det? I så 

fall vilka ska den vända sig till? Fundera till nästa möte! 

 Det är dags att träffa kommunrepresentanter igen. Yngve kontaktar Camilla Egberth för att bestämma tid för ett 

möte. 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 



 

 

 


