
    S. 1(2) 
    

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan.   
Tid: Tisdagen den 16/8 2016  kl. 18.30. 

Närvarande:  
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Ulf Holmertz, Brigitta Rakar och Conny 
Ringvide 

§ 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. Brandstation 
Conny Ringvide tar kontakt med ordföranden i Plan och miljönämnden för att ta reda på vad 
som är på gång  i ärendet. 

§ 5. Bensinmack. 
Inget nytt har hänt p.g.a. semestertider. 

§ 6. G-C väg Näs. 
Frågan bordlades eftersom Christer Svenstedt var förhindrad att vara närvarande på mötet. 

§ 7. Detaljplan ICA. 
Beslutade att skicka den av Christer Svenstedt författade skrivelsen till kommunen.  
Se bilaga 1. 
       
§ 8. Kvarnholmen.      
Arbetet med att snygga upp Kvarnholmen enl. plan är påbörjat och ska slutföras under 
hösten. 

§ 9.G-C väg över broarna. 
C. Svenstedt får i uppdrag att påpeka för kommunen att trafiksituationen på broarna över 
Strömmen och Kanalen är ohållbar. 
En G-c väg måste byggas. 



§ 10. Brev och mail.     S. 2(2). 
Inga nya skrivelser har inkommit. 
     
§ 11. Övriga frågor. 
Yngve Folkesson har begärt in en offert på två skyltar. Har ej ännu fått svar. 

§ 12. Nästa möte. 
Nästa möte hålls den 20/9-2016. 

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

Borensberg dag som ovan. 

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



     Bilaga 1. 
  Motala kommun 
  Tekniska förvaltningen 
  Gata & Park 
  c/o Anneli Bellinger 
  591 86 Motala 

  
  
Kommentarer till ”Nya lokala trafikföreskrifter på Boregatan i Borensberg ” 

Efter att tagit del av Ert förslag till att förbättra trafiksituationen i ansl. till den nya ICA-butiken vid 
Boregatan i Borensberg vill Framtid Borensberg framföra våra synpunkter enl. följande: 
Den nya etableringen av ICA –butiken kräver en  total genomgång av logistiken som 
översyn av transporter till-och från ICA , parkeringar, övergångsställen, gc-vägar, 
hastigheter (30 km) på Hällsättersleden, Boregatan , Hamngatan och Resecentrum mm. 
Mycket av dessa åtgärder har kommunen också framfört i skrivelsen men vi anser att det  dessutom  
behövs en detaljplan som omfattar och reglerar all verksamhet inom hela kvarteret omfattande 
Hällsättersleden, Hamngatan , Boregatan samt Resecentrum. 
Vad beträffar förslaget om parkeringsförbud på Boregatan så stöder vi detta  förutom  lastplatsen på 
15m som vi anser dels är belägen för långt från ICA butiken och dels stör 
trafikföringen vid in och utfarten till parkeringen.  
Förslaget till in-och utfart för lastfordon till ICA mellan Östensson och ICA  med utfart 
utmed vårdcentralen (efter ombyggnad) med ansl. Hamngatan är vi positiva till och bör 
prövas ingående. 
Tyvärr har kartmaterialet varit undermåligt för att vi på ett tydligt sett kunna redovisa 
våra synpunkter och förslag. 
Framtid Borensberg önskar vara informerad  av kommunens fortsatta behandling av detta 
äremde. 

2016-08-15 
Med vänlig hälsning 

 _______________        ________________ 
Yngve Folkesson          Christer Svenstedt 
 Ordförande.                 Kommunikationer 
                                       Gator & Vägar 


