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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan.   
Tid: Tisdagen den 14/6 2016  kl. 18.30. 

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

§ 1. Mötets öppnande. 
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
  
§. 2. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 3. Utvecklingsplan 
Föregående mötes protokoll genomlästes och godkändes. 

§ 4. Utvecklingsplan 
De olika punkterna i 2016-års utvecklingsplan gicks igenom och kommenterades enl. 
följande 
• Vikten av att bygga en sporthall i Borensberg har påpekats i en skrivelse till kommunen. 

Vi väntar oss ett svar före semestern. 
• Yngve undersöker med kommunen hur det går med införskaffande av ny tomtmark. 

Behovet är stort. 
• Christer Svenstedt kollar hur det går med planeringen  av Gc-väg över Strömmen och 

Kanalen samt hur det går med uppdateringen av prioriteringen av GC-vägen till 
Sågarhem /Näs kursgård. 

• Conny Ringvide stöter på kommunen om uppsnyggande av Kvarnholmen 

§ 5. Medborgarmöte. 
Yngve F. frågar Camilla Egbert om när det utlovade Medborgarmötet ska gå av stapeln. 

§ 6. Borgarbrandkåren. 
Monika Bäckström ansvarar för att det görs en kostnadsberäkning på vad det kan kosta att 
uppföra en brandstation i Borensberg. Behöver det kosta 15 milj. Monika håller Conny R. 
underrättad om arbetet. 

§ 7. Koloniområdet. 
Vi påpekar för kommunen att det är dags att omarbeta detaljplanen för området. 
Conny R. ansvarar. 
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§ 8. Bensinmack.      
• Yngve F. kontaktar Mats Bergenbrink för att undersöka möjligheten att anlägga en 

anläggning för självtvätt av bilar i Borensberg. 
• Yngve kontaktar även Q-star för att få reda på varför inte arbetet med att bygga 

bensinmacken kommer igång. 
•
§ 9.Skrivelser. 
Yngve har fått ett mejl från Anders Sjösvärd angående avverkning av skogsmark i närheten 
av Rv 34. 
Christer Svenstedt tar kontakt med Rolf Persson (kommunen) angående bytet av skogsmark 
med Sveaskog. 

§ 10. Övriga frågor. 
• Varför har brevlådorna flyttats från centrum (Gamla ICA) till nya ICA. Det ska finnas en i 

centrum! Christer S. kollar. 
• Conny R. har överklagat beslutet om nedläggning av sjukgymnastiken Borensberg till 

Kammarrätten i Jönköping. 
     
§ 11. Nästa möte. 
Tisdagen den 16/8 k.L. 18.30. 

§ 12. Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Borensberg dag som ovan. 

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


