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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan.
Tid:
Torsdagen den 19/1 2017 kl. 18.30.
Närvarande:
Monika Bäckström, C-M Johansson, Jan Ivarsson, Ulf Holmertz, Christer Svenstedt, Kjell
Karlsson, Yngve Folkesson Anette Stendahl Tevell, 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 godkändes.
§ 4. Öppna förskolan.
Beslutade att som svar på skrivelsen vi fått från Yvonne Larsson, verksamhetschef förskola, föreslå
Hällagården som lämplig lokal att bedriva förskola i. Yngve Folkesson författar skrivelsen.
§ 5. Gamla ICA.
Ärendet bordlades med kommentaren att Framtid Borensberg ska hålla sig underrättade om vad
som händer med lokalen.
§ 6. Politikermöte.
Beslutade att bjuda in representanter för oppositionen till ett möte med styrelsen för Framtid
Borensberg torsdagen den 2 mars kl. 18.30-19.30. Ulf Holmertz ombesörjer inbjudan.
§ 7. Borgarbrandkåren.
Conny Ringvide ska kontakta ordf. i Plan och Miljönämnden för att bli informerad om vad som är
på gång med borgarbrandkåren i Borensberg samt klargöra att Framtid Borensberg motsätter sig en
ev. nedläggning.
§ 8. Välkomstskyltar.
Beslutade arbeta för att välkomstskyltar ska sättas upp vid infarterna från Tjällmo och Skänninge
och att de ska bekostas av Motala kommun.
§ 9. Sporthall.
Frågan om byggande av sporthall ska tas upp som en punkt på mötet med oppositionspolitikerna
den 2/3.
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§ 10. Facebook.
Framtid Borensberg ska i fortsättningen visa upp sin verksamhet på Facebook. Vi publiceras på
Facebooksidan ”Borensbergsnytt” där vi får en egen rubrik.
§ 11. Skrivelser.
Som vanligt har ett antal skrivelser av informativ karaktär på mejl cirkulerat i styrelsen sedan
senaste mötet. Ingen av dem behöver kommenteras på mötet.
§12. Övriga frågor.
Informeras om att:
• den 23/1 hålls ett samrådsmöte i Hällagården för att behandla ev. anläggande av Gång- och
cykelväg mellan ICA;s och Östenssons fastigheter.
• Brigitta Rakar söker kvinnlig talare till Valborgsmässofirandet. Förslag lämnas till henne.
• 2016-06-15 lämnade Framtid till Kammarrätten i Jönköping in ett överklagande angående
nedläggningen av Sjukgymnastiken. Överklagandet har ännu ej behandlats.
§ 13. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 16/2 kl. 18.00
§ 14. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

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

