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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan.   
Tid: Tisdagen den 18/10 2016  kl. 18.30. 

Närvarande:  
Yngve Folkesson C-M Johansson, Jan Ivarsson, Ulf Holmertz, Christer Svenstedt, Kjell 
Karlsson 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. Detaljplan för Erstorp 
Bygderådets arbetsgrupp, Yngve Folkesson, Conny Ringvide och Christer Svenstedt, har 
tillsammans med Jan Ivarsson studerar detaljplanen. C. Svenstedt har dessutom varit på ett 
samrådsmöte med representanter från Motala kommun. 
Mötet beslutar att arbetsgruppen och Jan Ivarsson fortsätter att arbeta med ärendet i positiv 
anda. De träffas tisdagen den 25/10 för att utarbeta ett remissvar på detaljplanen. 

§ 5. Flotten. 
Sommarflotten har fått mycket positiva omdömen. 
Kjell Karlsson rapporterar att Roger Sköld har lämnat förslag på ny julutsmyckning av 
densamma. Kjell K. ska träffa kommunchefen Peter Ingesson för att komma överens om att 
kommunen ska finansiera utsmyckningens tillverkning som om det går som planerat ska 
utföras av Sköld. 
Allt ska förhoppningsvis vara klart till julen 2016. 

§ 6. Bensinmack. 
Arbetet med att anlägga macken pågår och den ska enligt plan öppnas i mitten av november. 

§ 7. Informationsbrev. 
Bygderådet planerar att framställa ett informationsblad/ en julhälsning. Yngve raggar 
sponsorer. U. Holmertz författar en egen text. C-M J. sammanställer. 
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§ 8. Borgarbrandkåren.                             
Beslut om Borgarbrankårens organisation eller ev. avveckling tas till våren. 
Conny Ringvide tar, före detta beslut, kontakt med t.f. brandchefen för samråd. 

§ 9. G-C väg Näs-Brbg. 
Något nytt har ej framkommit. 
       
§ 10. Brev och mail.     
C. Svenstedt har forskat vidare med anledning av frågorna angående vattenpest som 
inkommit till förra mötet. 
• Vattenpest som tas upp vid kraftverket körs till tipp vid Finja. 
• Länsstyrelsen har ännu inte vidtagit åtgärder med anledning av EU dekretet. 
• Miljö- och Hälsokontoret i Motala her ej heller gjort något. 
• C. Svenstedt forskar vidare. 

§ 11. Övriga frågor. 
• U. Holmertz har kontaktat Miljö- och Hälsokontoret angående föroreningarna i 

slagghögen vid Zanda  och dess avloppsvatten. Han fick svaret att några prover ej tagits 
på slagghög och vatten. Bygderådet påpekar vikten av att provtagning görs. 

• Ny blomsteraffär ska öppnas i den nerlagda affärens lokaler. 

§12. Nästa möte. 
Bestämdes till den 17/11 kl. 18.30. 

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

Borensberg dag som ovan. 

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




