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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan   
Tid: Torsdagen den19/10 2017 kl. 18.00. 

Närvarande:  
Brigitta Rakar, Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, Christer Svenstedt, C-M 
Johansson, Kjell Karlsson,  Ulf Holmertz samt speciellt inbjudna kyrkoherde Helen Olsson och 
diakon Marie Johansson. 

§ 1. Mötets öppnande. 
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna, speciellt kyrkoherde Helen Olsson och 
diakon Marie Johansson, välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§. 2. Informationssamtal med kyrkoherde och diakon. 
De inbjudna gästerna informerade bl.a om kyrkans inköp av Stefanskolan och om hur den ska 
utnyttjas. Delar av den är outnyttjade och kan förslagsvis användas av skolorna i Borensberg under 
förestående renovering och nybyggnad.  
Vidare informerade de om arbetet i det vidsträckta pastoratet. 
Bygderådet informerade gästerna om sitt arbete. 
Kom överens om att hålla ett framtida styrelsemöte i Stefanskolan för att se de nya lokalerna. 

 § 3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen kompletterades med punkt 9B Gula vattnet och 9C Detaljplan ICA och godkändes 
därefter. 

§4.Föregående protokoll. 
Protokollet genomlästes och godkändes. 

§ 5. Inbjudan av kommunledningen. 
Bygderådet har ännu ej fått svar på inbjudan som skickats till Camilla Egbert. 

§ 6. G-c vägar till Sågarhem samt vid broarna. 
Inget händer förrän kommunens budget är lagd. Räcker pengarna till ”våra” vägar? Några svar går 
ej att få i nuläget. 

§ 7. Äldreboende vid Dragkampsängen. 
Y. Folkesson ska återigen ta kontakt med kommunen för att försöka få besked om hur, när, om det 
ska byggas. 

§ 8. Skolorganisationen i Borensberg. 
Beslutar att bjuda in Tony Johansson till Nästa möte för att få information om vad som är på gång. 
C-M bjuder in. 
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§ 9A Deltidsbrandkåren.  
Kjell Karlsson berättade att en Fip-bil ska inköpas. Resten av den eventuella omorganisationen 
skjuts på framtiden.     

9B. Gula vattnet. 
Vi kommer att få ytterligare information med redovisning av gränsvärden för de olika ämnena när 
kompletterande  prover tagits. 

9C. Detaljplan ICA. 
Vi har ännu inte fått svar på skrivelsen som skickades till kommunen i februari 2017. 

§ 10. Kvarnholmen 
Beslutade att Yngve Folkesson tar kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen för att se till att 
de återupptar det påbörjade arbetet och avslutar enligt plan. 

§ 11. Nästa möte. 
Bestämdes till kl. 18.00 den 16/11 2017. 

§ 13. Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för ett givande möte och avslutade detsamma. 

Borensberg dag som ovan. 

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



     


       
       
     


