
    S. 1(2) 
    

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan.   
Tid: Torsdagen den 16/2  2017 kl. 18.30. 

Närvarande:  
C-M Johansson, Ulf Holmertz, Christer Svenstedt, Yngve Folkesson och Brigitta Rakar. 

§ 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. Möte med politiker. 
Den politiska oppositionen i Motala kommun är inbjuden till ett möte med Framtid Borensberg den 
2/3 kl.18.30. 
Frågor som ska avhandlas är bl.a.: 
• Borgarbrandkåren. 
• GC-vägar till Sågarhem och över broarna. 
• Sporthall. 
• Äldreboende mitt emot Lionvallen. 
• Förskolan på Hällalund. 
• Stugbyn vid Folkets Park. 
 Y. Folkesson meddelar oppositionsledaren punkterna så att mötesdeltagarna får tid att förbereda 
sig. 

§ 5. Öppna förskolan. 
Yngve Folkesson fortsätter att försöka få kontakt med verksamhetschef Yvonne Larsen för att 
undersöka vad som händer med Borensbergs öppna förskola. 

§ 6. Borgarbrandkåren. 
Conny Ringvide ska ta kontakt med den nytillsatte räddningschefen för att bli informerad om vilka 
planer som finns för borgarbrandkåren samt informera om byrådets ställningstagande. 

§ 7. Macken. 
Enligt uppgift ska det öppnas en butik vid nya Q-starmacken. Ev. kommer invigning att ske den 7/5 
i samband med Kanallöpet och Borensbergsdagen.    
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§ 8. ICA-tomten.                         
Framtid Borensberg försöker hålla sig underrättade om vad som ska hända med gamla ICA-tomten i 
centrala Borensberg. 

S. 9. Välkomstskyltar. 
Beslutar att Framtid Borensberg ska köpa CadCam-programmet med skyltmotivet för att sedan 
undersöka hur skyltarna kan tillverkas till det förmånligaste priset. 
       
§ 10. Cykelväg till Sågarhem . 
Beslutade att ta upp frågan på mötet med oppositionen. 

§ 11. Årsmöte. 
Föreningens årsmöte bestäms till den 30 mars kl. 18.00. Lokal: Svanen. 

§12. Skrivelser, 
Remissvaret till ”Samråd, Detaljplan för Brunneby-Hälla 1:287 och 1:114 m.fl, Borensberg, 
Motalas kommun”diskuterades och berömdes. 
, 
§ 13. Övriga frågor. 
• Ulf Holmertz rapporterade att Miljö-och Hälsokontoret har tagit prover på vattnet som rinner 

från slagghögen på gamla Zanda. De har docs ännu inte fått svar på de inskickade proverna. 
• Framtid Borensberg har begärt att ett informationsmöte om den nya sophanteringen ska hållas för 

intresserade Borensbergare. 

§ 14. Nästa möte. 
Bestäms till den 2/3 kl. 18.00 
  
Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Borensberg dag som ovan. 

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




