Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Tisdagen 11/10, 2012 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Håkan Hallin, Kjell Karlsson, Jan Ivarsson, Roney Peterson, Christer Svenstedt.
§ 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.
Några nya skrivelser hade inte inkommit.
§ 5. Rapport från grupperna.
 Håkan Hallin rapporterade att BoKlok väntar på den nya detaljplanen. När den är klar går
man ut och tar in Förbindelseanmälningar på lägenheterna. Preliminär avgift per anmälning
blir 20-25000:- /lägenhet.
 Roney Peterson berättade att serveringen av mat har återupptagits i Svanens lokaler. serveringen sköts av frivilliga från Intresseförningen Svanen och en halvtidsanställd. Maten lagas av företaget som hyr köket.
 Brigitta Rakar rapporterade att arbetet med föreningens hemsida pågår och sponsras av Borenet. Styrelsen gav Brigitta fria händer att utforma sidan.
 Christer Svenstedt rapporterade att arbetet med Gång- och cykelvägen utmed Skänningevägen påbörjas i november månad.
 Christer rapporterade också att han besökt ett möte med Trafiksäkerhetsrådet och där tagit
upp frågor som berör Borensberg bl.a. lämnade han in ett förslag för förbättring av busshållplatserna på Husbyvägen. Han berättade även att Hastighetsplanen ska träda ikraft
2014.
 Christer har även varit på Kommunfullmäktiges ”frågestund” och där aktualiserat frågorna
om rätning av väg 211 och införande av belastningsbegränsning på Strömbron.
 Kjell Karlsson rapporterade att den nya flotten är färdig. Beräknad kostnad 35000:-. Yngve
tar reda på om ”Borensbergs Närservice” kan fakturera Motala kommun. Om beslut i frågan dröjer kan fakturan skickas till Framtid Borensberg.
 Kjell fortsatte med att rapportera att Borensbergs Räddningstjänst tar över uppsättningen av
julbelysningen från Motalas dito. Yngve meddelar chefen för räddningstjänsten bytet av
entreprenör och ansöker även hos Kommunen om det årliga bidraget om 8000:- för uppsättande av belysningen.
 Kjell avslutade med att berätta att klockan vid Resecentrum både fungerar och går rätt.
§ 6. Förslag till kommunen.
Styrelsen beslutade att Yngve Folkesson i samråd med lämplig representant för kommunen bestämmer ett
datum då Framtid Borensberg ska träffa Kommunledningen.
§ 7. Stormöte.
Frågan bordlades.

§ 8. Julkort.
Beslutades att Framtid Borensberg ska framställa och dela ut julkort på samma sätt som 2011.
§ 9. Reklam.
Frågan bordlades.
10. Julmarknad.
Planeringen av julmarknaden har påbörjats och går för högtryck. Julmarknadsgruppen har haft sitt första
möte och bl.a. delat upp arbetsgifter inför och under marknaden. Bygderådet styrelsemedlemmar får i uppgift att fundera på vilka arbetsuppgifter de kan bidra med
.
§ 11. Övriga frågor.
Conny Ringvide fick styrelsens mandat att framföra dess åsikter vid Kommunfullmäktiges allmänna frågestunder han har även styrelsens uppdrag att till kommunen skicka en skrivelse angående Koloniområdets
tillstånd och framtid.

§ 12. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till den 23/10 kl. 18.30. OBS! Redan vecka 43.
§ 13. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare

Ordförande

…………………………
Carl-Magnus Johansson

…………………………….
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Bilaga 1 (s. 1) .

Bilaga 1 (s.2).

Bilaga 1 (s.3).

Bilaga 2 (s.1).

Bilaga 2 (s.2).

Bilaga 3.

