S. 1(2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan.
Tid:
Tisdagen den 17/11 2016 kl. 18.30.
Närvarande:
Monika Bäckström, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Ulf Holmertz, Christer Svenstedt, Kjell
Karlsson och Conny Ringvide
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Conny Ringvide hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§. 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll.
Föregående mötes protokoll genomlästes och godkändes med tillägget att sekreteraren
ombads kontrollera om webmastern erhållit de senaste protokollen för publicering på
hemsidan.
§ 4. Detaljplan för Erstorp
Bygderådets arbetsgrupp, Yngve Folkesson, Conny Ringvide och Christer Svenstedt, har
lämnat in ett remissvar på detaljplanen.Styrelsen uttalar sitt beröm för gruppens goda arbete.
§ 5. Flotten.
Kjell Karlsson meddelade att den nya julprydnaden ev. kan bli klar och uppsatt till
innevarande jul. Kjell har erhållit ett bidrag på 30000:- som ska användas till utsmyckning
av flotten.
§ 6. Kvarnholmen.
Yngve Folkesson fick i uppdrag att undersöka hur och när kommunen planerar att slutföra
arbetet på Kvarnholmen.
Ny GC-väg har anlagts utmed Strömmen vid Sundlingsparken.
§ 7. Borgarbrandkåren.
Conny Ringvide ska fortsätta att jaga räddningschefen och aktuella politiker för att trycka
på så att räddningstjänsten blir kvar i Borensberg.
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§ 8. Vattenpest.
Christer Svenstedt har på begäran undersökt vad bl.a. kommunen gör för att komma till rätta
med vattenpesten. Svaren han fått är att inget görs.
§ 9. Bensinmack.
Macken väntas öppna de närmaste dagarna. Det sker även förhandlingar med intressenter
för att ev. driva kioskrörelse, automattvätt och övrig service.
§ 10. Informationsbrev.
Beslutade att vi ska försöka föra ut bygderådets information genom Facebook. Bygderådet
ska försöka få administrationsbehörighet till Facebooksidan ”Borensbergsnytt”. Monika
Bäckström tar kontakt med ansvariga för sidan för att undersöka möjligheten till samarbete.
§ 11. Julmarknaden.
Julmarknaden äger rum den 4/12 kl. 14.00-17.30.
Framtid Borensberg hjälper Lions att sätta upp marknadsstånden den 4/12 kl. 10.00 vid
Gästis.
Lions sköter serveringen av glögg och pepparkakor.
§12. Skrivelser.
Inga skrivelser har inkommit.
§ 13. Övriga frågor.
• Borensbergs herrekipering läggs ned. Ny rörelse öppnar inom kort i lokalen.
• Jan Ivarsson ska ta kontakt med Joakim Ljungkvist på Tillväxt Motala för att höra vad de
gör för att locka företag till Borensberg.
• Christer Svenstedt fick i uppdrag att kolla Motala kommuns budget för 2017.
• Yngve Folkesson rapporterade skriftligt att Medborgarmötet går av stapeln den 29/11,
30/11 eller eller 1/12. Styrelsen undrar om det är möjligt att arrangera mötet med så kort
varsel.
• Det traditionsenliga julbordet för styrelsen bestäms till den 15/12.”Respektive” är
välkomna men betalar själva för mat och dryck.
• C-M Johansson ska undersöka om och när projekteringen av sporthall i Brbg ska
påbörjas.
• Beslutade att bjuda in den politiska oppositionen för ett informationsmöte i februari. Ulf
Holmertz bjuder in.

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

Ordförande
…………………………….
Conny Ringvide

