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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, Anette 

Stendahl Tevell. 

 

§ 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. Budget för Borensberg. 

Enligt hörsägen har vi erfarit att ca 1.2 milj. kr från budget konto ”Stadsmiljö i Borensberg” 

(1395) har omfördelats till Motala tätort. Yngve F. skickar en skrivelse till Kommunstyrelsen 

för att kontrollera om detta verkligen stämmer. 

 

§ 5. Förslag till åtgärder i Borensberg 2016. 

Prioriteringslistan över önskade åtgärder i Borensberg genomgicks, korrigerades och 

godkändes.  Listan skickas genom Yngves försorg till Kommunstyrelsen. 

 

§ 6. Idrottshall. 

Beslutades att återigen skicka en skrivelse till Bildningsnämnden angående det stora behovet 

av idrottshall i Borensberg. 

 

§ 7. Koloniområdet. 

Byrådet föreslår att f.d. koloniområdet delvis omdisponeras till parkeringsplats för besökande 

på Lionvallen. 

 

§ 8. Skrivelser. 

Inga aktuella skrivelser fanns att redovisa. 

 

9. Övriga frågor. 

 Beslutades att ge Yngve Folkesson i uppdrag att skicka en skrivelse angående frågan 

om omhändertagandet av badsträndernas alger. Skrivelsen skickas till Henrik 

Sandberg, Plan och miljönämnden. 

 Christer Svenstedt rapporterade att stigar och stängsel på Dansäters naturområde ska 

rustas upp. 
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 Christer rapporterade vidare att ett asfalteringsprogram för 2015 har inkommit och där 

bl.a. färdigasfaltering av Enbacken ingår. Christer berättade också att gångvägen 

Hermelingatan – Småbåtshamnen har grusats upp.  
 

 Byrådet ska påpeka att det är hög tid att sätta upp hastighetsdisplayen på 

Hällsättersleden. 

 

 Beslutade att Yngve F. tar kontakt med Kjell Karlsson angående skötseln av flotten i 

strömmen. 

 

10. Nästa möte 

 Nästa möte bestämdes till 11/8, -15 

 

 

11. Mötets avslutning. 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade. 

 

       

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                        Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 

 
 


