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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 14/4, 2015  kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Christer Svenstedt, Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Monika 

Bäckström och Brigitta Rakar 

 

§ 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. Valborg 30/4 

 Programmet är klart. 

 Yngve Folkesson ska starta jakten på sponsorer. 

 Fler frivilliga arbetsinsatser efterfrågas exempelvis som brandvakt. 

 Stor eloge till Valborgsmässokommittén som gjort ett stort arbete. 

 

§ 5. Kvarnholmen 

Yngve rapporterade från mötet med kommunrepresentanter. Framtid Borensberg vill ha en 

planritning över området för att kunna se vad man planerar att göra. 

Kommunen vill av budgetskäl skjuta upp arbetet till 2016, Framtid Brbg vill att det påbörjas 

nu. Det finns 1,6 milj. i budgeten under produktnamnet ”Stadsmiljö i Borensberg (nr 1395). 

 

§ 6. Borensbergsdagen den 10/5. 

Det rapporterades vad som är planerat den 10/5. De olika aktörerna planerar var för sig sina 

aktiviteter och rapporterar sedan in dem till ”Tillväxt Motala” som samordnar. 

Framtid Borensberg ser till att flaggor hissas utmed Husbyvägen.  

 

§ 7. Stormöte. 
Ett stormöte planeras till mitten av september innevarande år. 

Temat för mötet blir ” Vad som hänt i Borensberg efter översiktsplanen.” 

Inbjudan till mötet skickas till Kommunstyrelsen. 

 

§ 8. Flotten. 

Beslutas att Framtid Borensberg inköper blommor att dekorera flotten med. Kjell Karlsson 

ordnar arrangemanget på flotten och sätter om möjligt igång fontänen. 

 

 

 



9. Bensinmack. 

Yngve F. rapporterade om turerna kring etableringen av bensinmack på gamla Statoilmackens 

tomt. 

 

10. Skrivelser. 

 ”Underlag till investeringsbudget 2015-2018” distribueras till styrelsen av Christer 

Svenstedt. 

 ”Utvecklingsplan landsbygd 2015-2020” distribueras av Yngve F. Remissvar snarast! 

 

11. Övriga frågor. 

 Aktuell adresslista över styrelsemedlemmar mejlas ut av Y.F 

 BGF är inte längre intresserade av att disponera någon gymnastikhall i Högbyhus. 

 Brigitta Rakar redogjorde för arbetet med LEA-projektet. Korrekturläsning återstår. 

 Brigitta och Yngve besöker årsmötet för ”Hela Sverige ska leva” på Ombergsliden den 

19/4. 

 

12. Nästa möte. 

Bestämdes till den 26/5. 

 

13. Mötets avslutning. 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade. 
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Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 

 
 


