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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan.
Tid:
Tisdagen den 19/4 2016 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Ulf Holmertz, Monika Bäckström, 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.
Föregående mötes protokoll genomlästes och godkändes.
§ 4. Valborg, arbetslista.
Listan med arbetsuppgifter vid Valborgsmässofirande gicks igenom. Allt verkar , som vanligt vid
Brigittas arrangemang, klart.
§ 5. Yrkande till kommunen.
Den prioriterade listan med yrkanden till kommunen gicks igenom. Se bilaga 1.
Mötet beslutade att listan kompletteras med en skrivelse till kommunen gällande det stora behovet
av sporthall i Borensberg. Yngve författar och skickar runt till styrelsen för påseende och
synpunkter.
§ 6. Bygderådets organisation.
Beslutades att nuvarande organisation ligger fast.
§ 7. Fördelning av arbetsuppgifter.
Frågan bordlades.

§ 8. Sjukgymnastiken.
Bordlades p.g.a. att Conny Ringvide hade förhinder att nävars på mötet.
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9.Välkomstskyltar.

Mötet beslutade att Yngve Folkesson tar en diskussion med skylttillverkaren om priset på de två
välkomstskyltar som planeras att sättas upp vid infarterna från Tjällmo respektive Skänninge.

10. Kvarnholmen.
Beslutades att Yngve F. kontrollerar med kommunen om när arbetet på Kvarnholmen beräknas
påbörjas och vad som ska göras där.
§. 11. Skrivelser.
Ordföranden rapporterade att han erhållit en skrivelse där Mark & exploateringsingenjör Henrik
Edstam berättar att fem tomter på Hällalund är sålda och ytterligare fem reserverade.
§ 12. Övriga frågor.
• Vad har hänt med den offentliga toaletten i ”Gamla Bussvänthallen”? Anette Stendahl Tevell

undersöker med Gästis.
• Hur ser trafiksituationen ut vid Resecentrum när ICA etableras. Kaos befaras. Christer Svenstedt
undersöker.
• Idé om att anlägga en offentlig toalett vid ”Resecentrum” ska väckas hos kommunen.
§ 13. Nästa möte.
Tisdagen den 17/5 KL. 18.30.
§ 14. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson
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