Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Tisdagen den 14/2, 2012 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Brigitta Rakar, Kjell Karlsson, Roney Peterson, Anette
Tevell och Eva Rajan .
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående mötes protokoll.
Protokollet lästes och godkändes.
§ 4. Skrivelser.
 Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2012-01-23. Bilaga 1.
 Skrivelse från Trafikverket. Bilaga 2
 Brev från Kommunledningsförvaltningen med anledning av skrivelse från Framtid Borensberg. Bilaga 3
 Från Förslagslådorna har inkommit förslag om bättre belysning vid Bussterminalen och vid Miljöstationen vid Vårdcentralen. Yngve F. vidarebefordrar förslagen till Tekniska Förvaltningen på
Motala Kommun.
§ 5. Rapport från grupperna enl. arbetslista.
 Frågan om bensinmack diskuterades.
Beslutades att inbjuda Peter Ingesson, Camilla Egberth och Anna Säfström till ett stormöte i samband med
Framtid Borensbergs årsmöte. De ska där få presentera kommunens handlingsplan för att mack etablerad i
Borensberg.
 Håkan Hallin rapporterade att BoKlok har fått option på att köpa mark utmed Hällsättersleden, mitt
emot Lionvallen, för att där uppföra 4 st. tvåvåningshus om sammanlagt 24 lägenheter. Förberedande arbete pågår parallellt mellan kommunen och BoKlok. De som är intresserade av att köpa
bostad får information om byggnadsplanerna.
 Kjell Karlsson rapporterade att markduk nu är utlagd på isen vid Strandbadet. Sand ska köras dit.
 Kjell rapporterade vidare att röjningsarbete på Koloniområdet ej får påbörjas. Beslutades att Kjell
fortsätter att utreda möjligheten att restaurera området och anlägga nya kolonilotter.
 Lions önskar en ny ansökan om sponsring av flotten i Strömmen. Yngve F. skickar en offert på ny
flotte för ev. delbetalning av Lions. Arbetet med förfrågan till Borensbergs föreningar om gemensam drift av flotten fortskrider. Beslutades att Kjell Karlsson och Roger Sköld gemensamt sköter
om kontakter med kommun och föreningar för att komma fram till hur drift och finansiering ska
ordnas.
§ 6. Årsmöte.
Årsmötet bestämdes till någon gång månd-torsdag vecka 13 på Hällagården. Dag beroende på när kommunrepresentanter kan närvara, Se §5. Annonsering sker utanför ICA och Östenssons samt på anslagstavlor.
§ 7. Stormöte.
Stormötet hålls i samband med årsmötet. Se § 5 och 6.
§ 8. Övriga frågor.
 Bygderådet ska undersöka vad som händer med kollektivtrafiken till Motala resp. Linköping när
pendeln Motala-Linköping blir klar.




Hur fungerar Färdtjänstkorten? Var och hur fyller man på dem? Kan man betala kontant? Yngve
kontrollerar med Östgötatrafiken.
Den nya Webmastern ska med Borenets hjälp starta upp Framtid Borensbergs nya hemsida.

§ 9. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 6/3 kl. 18.30.

§ 10. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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