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Minnesanteckningar förda vid möte mellan styrelsen i Framtid Borensberg och tjänstemän från Motala kommun 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 8/4, 2014  kl. 18.30. 

 

Närvarande :  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Christer Svenstedt, Roney Petersson, Conny Ringvide, Viktoria Tevell och  

Pär Johansson från Framtid Borensberg.  

Katarina Wahle , Henrik Edstam, Caroline Gyllenmark och Stefan Wernersson från kommunen. 

 

§1. Mötets öppnande. 

Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§. 3. Representanter från Motala kommun. 

Kommun representanterna presenterade sig enligt följande: 

Henrik Edstam:  

 Samordnare för projekt i Borensberg. 

 Tilldelas en pott med pengar avsatta för Borensberg varje år. 

 Kontrollerar och samordnar de olika förvaltningarnas projekt. 

Katarina Wahle:  

 Projektledare för området kring Kvarnen. 

Stefan Wernersson: 

 Kommunens skogsförvaltare även ansvarig för koloniområden samt jakt-, fiske och jordbruksarrenden. 

Carolina Gyllenmark: 

 Landskapsarkitekt. 

 

Gemensamt presenterade de vad som ”är på gång ” i Borensberg nu. Några exempel: 

 Parkeringen bakom Gästis ska rustas upp. 

 Doktorsparken och strandkanten ner till Kvarnholmen ska göras mer inbjudande. 

 Befintliga parkeringar ska skyltas upp. 

 Ett ”Gestaltningsprogram” för Borensberg ska tas fram för att ge centrum ett enhetligt intryck. 

 ”Slaggbacken” i Korsbäck ska huggas ur. 

 Skogsområdet mellan Dansätersskolan/Enbacken och Borenstranden ska slyröjas. 

 Slyröjning ska även ske utmed Fågelsjövägen och på Klinten. 

 Naturvårdshuggning kommer att utföras vid Korsbäck. 

 Ev. kommer en ”Skatebacke” och/eller en Mountainbikebana att huggas fram i området kring motionsslingorna 

bakom Hällaskolan/Bergvallen. 

 

 

 

§ 4. Frågor och förslag från bygderådet. 

 

1. Bygga flerfamiljshus. 

 Området omkring Koloniområdet ska undersökas geotekniskt för att kontrollera byggbarheten. 

 I det korta perspektivet står hoppet till området mitt emot Lionvallen. 

 

2. Förbättra Gc-väg utmed Fågelsjövägen. 

 Pollare ska sättas upp för att skilja Gc-väg från biltrafiken. 

 

3. Gc-väg till Sågarhem, Norrbyvägen. 

 Finns i åtanke men är lagd på framtiden. Bygderådet påpekade att Gc-vägen ska följa befintlig väg, ej uppe i 

bergsterrängen. 

 

4. Iordningsställande av Kvarnholmen. 

 Inget projekt påbörjas ännu i väntan på vattendom. Ev. ska ny bro byggas.  Projektpengarna används till annat. 

 

5. Bättre parkeringsmöjligheter i samhället. 

 Befintliga parkeringar ska skyltas bättre och parkeringen utmed Skänningevägen rustas. 



 

6. Parkeringsrutor vid Vårdcentralen.                             S. 2 (2)

      

 Parkeringen tillhör Platen. Bygderådet tar kontakt med dem. 

 Parkering vid Återvinningsstationen i Vårdcentralens närhet anläggs när belysningen kommer upp. 

 

7. Koloniområdet. 

 Kommunen letar efter intressenter som vill driva/sköta området. 

 Byrådet påpekar behovet av parkeringsmöjligheter i närheten av Lionvallen. 

 

8. Avbuskning i samhället. 

 Se ”på gång”. 

 

9. Ersättning av borttagna ekar mellan Skolgatan och Ekvägen. 

 Ekarna ska ersättas. Plantering i november. 

 

10. Gc-väg över Strömmen och Kanalen. 

 Frågan håller på att utredas. 

 

11. Bevara skogen vid Sticksjön och innanför Rv. 34, Hällaskolan, elljusspåret mm. 

 Byrådet vill att skogen bevaras som rekreationsområde genom att den köps loss från SVEA skog av kommunen. 

 Kommunen prisförhandlar med SVEA skog. 

 

12. Förbättring av bef. Gc-väg Hermelingatan – Koloniområdet - Hamnen. 

 Gc-vägen kommer ev. att grusas upp. Belysning ej aktuell. 

 

13. Förbättring av stig utmed Strömmen och Boren från Hamnen via Vattenverket, Röda stugan, Stenbadet, 

Stenbrottet till Svarthäll. 

 Stigen kommer att röjas. Annat underhåll ej aktuellt- 

 Byrådet påtalar behovet av att förbättra stigens underlag. 

 

14. Upprustning av staket och grindar till fårhagen vid Enbacken/Dansätter. 

 Staket och grindar ska ses över. 

 Byrådet uppmärksammar behovet av att hålla fler får i hägnet för att hålla efter växtligheten. 

 Pulkabacken och grillplatsen bör ligga utanför fårhagen. 

 

15. Bygga om busshållplatsen i centrum samt anlägga fler cykelställ i anslutning till den, 

 Byrådet påtalar galenskapen och redovisar ett förslag till förbättring som skickas med in till ansvariga i 

kommunhuset. 

 

16. Vattenpesten - problem vid badplatserna. 

 Katarina W. tar kontakt med kommunekologen för att ta reda på vilka åtgärder som kan vidtagas. 

 

17. Belysning vid återvinningsstationen vid Östenssons nr: 3538. 

 Belysning är på gång. 

 

18. Nytt möte. 

 Ett nytt möte bestämdes till början av september. 

 

 

§ 5.  Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till den 13 maj kl. 18.30. Lokal: Svanen. 

 

§ 6. Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 

 

 


