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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Torsdagen den 16/11 2017 kl. 18.00.
Närvarande:
Brigitta Rakar, Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, Christer Svenstedt, C-M
Johansson, Kjell Karlsson, Ulf Holmertz, Monika Bäckström samt inbjudne politikern Tony
Johansson (M).
§ 1. Mötets öppnande.
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna, speciellt politikern Tony Johansson, välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§. 2. Informationssamtal med Tony Johansson.
Tony Johansson inleddes med att redogöra för Bildningsförvaltningens organisation, ansvarsområde
och aktuella arbete.
Han berättade att det 2018 kommer att göras en behovsanalys gällande skollokalsbehovet i
Borensberg. Efter samråd med bl.a. skolpersonal och skolråd tror man på byggstart 2019.
Bygderådet hoppas få fortlöpande information om planerna.
Tony påpekade dessutom att bygderådet var välkomna att fråga honom om aktuell information även
i andra frågor.
§ 3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4.Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 5. Inbjudan till Camilla Egbert
Med anledning av att det är omöjligt att få svar på den inbjudan om ett möte med
kommunledningen som bygderådet vid flera tillfällen skickat vederbörande beslutade mötet att
skriva en insändare till ”Corren” och MT där vi påtalar problemet.
§ 6. Kvarnholmen.
En förhoppning att kommunen snarast återupptar det avbrutna men utlovade arbetet på
Kvarnholmen
§ 7. Brandkårens Fip-bil.
Kjell K. rapporterade att inköpet av Fip-bil är skjutet på framtiden. Ekonomiska medel saknas!
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§ 8. G-c väg till Näs och över broarna.
Christer Svenstedt är inbjuden till ”Cykelpanelen” och har accepterat inbjudan. Hoppas där få info
om vad som är på gång när det gäller byggandet av G-c vägar inom kommunen.
§ 9. Budgetläget för Borensberg.
Frågan bordlagdes.
§ 10. Skrivelser.
• En fråga om huruvida det är möjligt att förbättra belysningen på P-platsen vid
återvinningscentralen/vårdcentralen har inkommit. Bygderådet ska undersöka möjligheten att få
en förbättring till stånd.
• En invånare har en fråga om tillgången till skyddsrum i Borensberg. Bygderådet lämnar frågan
utan åtgärd då det inte är en kommunal fråga.
§ 11. Övriga frågor.
Information:
• Alla lägenheter i de nya husen bakom järnhandeln är sålda.
• Detaljplan för äldreboendet på Dragkampsängen ska bli klar 2018.
• Detaljplan för nyinköpta bostadsområdet vid Svarthäll ska också bli klar 2018.
• Vi får även i år ett kommunalt bidrag för att sätta upp julbelysningen i Borensberg. Faktureras
som tidigare år.
• Bygderådets traditionella julbord går av stapeln den 8/12 kl. 18.00 på Gästis. Anmälan till Kjell
Karlsson senast måndag 20/11.
§ 11. Nästa möte.
Bestämdes till kl. 18.00 den 18/1 2018..
§ 13. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.

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

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

