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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan.   
Tid: Tisdagen den 19/1, 2016  kl. 18.30. 

Närvarande:  
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Conny Ringvide, Christer Svenstedt. Monika 
Bäckström, Kjell Karlsson 

§ 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. Yrkanden till kommunen för 2017. 
Yngve F. går igenom den aktuella listan  med yrkanden och gör en ny med de ca 10 som har högst 
prioritet och skickar runt den till styrelsemedlemmarna för genomläsning och möjlighet att lämna in 
synpunkter. 
Listan med nya yrkanden fästställes på nästa styrelsemöte. 

§ 5. Årsmöte. 
Datum för årsmötet fastställdes till den 15/3-2016 kl 18.30. 

§ 6. Rapporter. 
• Christer Svenstedt har ställt en skrivelse till Motala kommun ang. avsaknaden av 

vattenskyddsområde för sjön Boren. 
   Skrivelsen skickas också till lokaltidningarna som information. Bilaga 1. 
• Kjell Karlsson rapporterade att Strandbadet har drabbats svårt av vattenpest. Borensbergs 

Närservice har rensat upp badstranden men stranden är svårt förorenad på båda sidor därom. 
• Kjell rapporterade också att en långfärdsskridskobana, om vädret tillåter, ska anläggas på Boren i 

anslutning till Strandbadet. 

§ 7. Skrivelser. 
Inga skrivelser utöver de som tidigare skickats runt till styrelsemedlemmarna för information har 
inkommit. 

§ 8. Övriga frågor. 
• Det beslutades om inköp av fyra styck ”eldkorgar” att användas bl.a. på Julmarknaden. 
Framtid Borensberg förvarar dem tillsammans med julbelysningen. 
• Ska sjukgymnastiken i Borensberg avvecklas? Framtid Borensberg ställer frågan till Region Öst. 

Conny Ringvide ansvarar. 
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• Vad ska hända med Räddningstjänsten i Borensberg? Styrelsen beslutar att bjuda in chefen för 
Plan- och miljönämnden till nästa styrelsemöte för att få reda på fakta och inriktning. 

• Vad har hänt med det naturområdet Enbacken och dess enar? Christer S. undersöker. 
• Yngve F. ansöker om att få genomföra den sedvanliga träffen med Framtid Borensberg och 

kommunrepresentanter. 
• Framtid Borensberg påpekar återigen, till Bostadsstiftelsen Platen, parkeringsproblemen vid 

vårdcentralen och ber om en snar lösning. 
• Beslutades att bjuda in Esbjörn Johansson till ett framtida möte för att få reda på vad det finns för 

planer för byggnaderna ”vid f.d. Göta Lantmän”. 
• Y.F. ska undersöka vad som hänt med de medel som budgeterades till upprustningen av 

Kvarnholmen 2015. 

9. Nästa möte. 
Nästa möte går av stapeln den 1/3- 2016 kl 18.30. 

   

10. Mötets avslutning. 
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

       

Borensberg dag som ovan. 

Sekreterare                                          Ordförande 
…………………………                   …………………………….       
 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 
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