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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 19/8, 2014  kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Per Johansson, Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Roney 

Petersson, Christer Svenstedt, Kjell Karlsson, Brigitta Rakar och speciellt inbjuden Charlotte 

Rydström från ”Hela Sverige ska leva”. 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

  

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§. 3. Charlotte Rydström hälsas välkommen. 

Charlotte Rydström redogjorde för projektet ”Lokal Ekonomisk Analys (LEA). 

Styrelsen beslutade att beställa underlag för ett LEA-projekt.  C-M J. skickar in ansökan. 

 

§ 4. Föregående protokoll. 

Protokollet genomlästes och godkändes. 

 

§ 5. Skrivelser. 

Inga skrivelser av vikt hade inkommit. 

 

§ 6. Julmarknaden. 

Eftersom Anette Stendahl Tevell inte var närvarande bordlades frågan. 

 

§ 7. Rapport från grupperna.. 

 Christer S. rapporterar att han erfarit att vissa förändringar i Lokaltrafiken turlistor 

kommer att ske i december. Några försämringar för Borensbergs del ska inte ske?  

Beslutade att bjuda in någon ansvarig från Östgötatrafiken till nästa möte. 

 Parkeringen utmed Skänningevägen vid hamnen bör utökas. Christer kontaktar 

kommunen för att utreda hur. 

 Christer stöter ännu en gång på kommunen om att anlägga Gång- och cykelväg till 

Sågarhem. 

 Conny R. rapporterade om skogs- och slyröjningen i Borensberg. 

 Conny har skrivit till kommunen och påtalat behovet av att återigen snygga till 

koloniområdet.  

 Conny har även påtalat problemet med bilparkering och behovet av parkeringsplatser i 

samband med Lionvallen och Hällsätersleden. 

 Kjell K. rapporterade om det stora problemet med Canadagässens ”nedskräpning” på 

Strandbadet. 

 Han rapporterade även glatt att badet har fått mycket beröm under sommaren. 
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 Roney rapporterade att han skrivit till Bostadsstiftelsen Platen och påtalat 

parkeringseländet vid vårdcentralen. Svaret har blivit att det ska målas upp P-rutor på 

den befintliga parkeringen, ett garage ska rivas och att skyltningen ska bli bättre. Allt 

för att skapa 4-5 nya platser 2015. 

 C-M J. ska skriva till kommunen för att påtala behovet av ytterligare en sporthall i 

centrala Borensberg. 

 

§ 8. Ny arbetslista för 2014-2015.. 

Punkten bordlades. 

 

9. Övriga frågor. 

Inga frågor kom upp men ordföranden avtackade, som styrelsens representant, Brigitta Rakar 

som vid årsmötet slutade som ordinarie representant i styrelsen för att dra sig tillbaka och 

fortsätta som suppleant. Vi hoppas och tror att hon inte drar sig tillbaka allt för mycket.   

 

10. Nästa möte. 

Bestämdes till den 9/9 kl. 18.30. 

 

13. Mötet avslutas. 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande                                                 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 

 

 


