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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan.
Tid:
Tisdagen den 18/3, 2014 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Christer Svenstedt, och Brigitta Rakar.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat med påpekandet att mötet
p.g.a. den stora frånvaron ej var beslutsmässigt.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 4. Skrivelser.

Christer Svenstedt har skrivit ett remissvar på ”Förslag till detaljplan för del av Olivehult 10:3 mfl. Hällalund i
Borensberg, Motala kommun”, 17 februari-17 mars 2014”. Bilaga 1.

Bygdepeng för 2014 är sökt.

En skrivelse från Winnet Östergötland om möjligheten att genomföra en ”Lokalekonomisk analys” har erhållits. Vi
lägger ut den på hemsidan för att se om den väcker något intresse.

Trafiksäkerhetsrådet har möte den 13/5.

En skrivelse från SPF med förslag om olika förbättringar av framförallt trafikmiljön har inkommit. Skrivelsen
genomlästes och diskuterades. En del av synpunkterna har redan framförts till berörda myndigheter av bygderådet.
§ 5. Flotten
Styrelsen har ett par frågor angående driftsbidraget,

Vad ska det kommunala driftsbidraget räcka till?

Vad händer vid något större underhållsbehov? Vem betalar?
§ 6. Valborgsfirande.
Brigitta har läget under kontroll.
§ 7. Hemsidan.
Hemsida fungerar för närvarande ganska bra. Vi har inte fått in någon intresseanmälan om att bli ”Hemsideansvarig” efter att
ha satt upp annonsen i biblioteksfönstret.
§ 8. Årsmöte.
Datum för årsmötet har ändrats till torsdagen den 27 mars kl.18.30. Plats: Svanen. Fika till 30 pers. är beställt.
9. Övriga frågor.
Christer S. stöter återigen på kommunen angående belysningen på återvinningsstationen på Hamngatan.
10. Nästa möte.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålles den 8 april kl. 18.30 på Svanen.
11. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

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

