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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Torsdagen den 18/1 2018 kl. 18.00.
Närvarande:
Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, Christer Svenstedt, C-M Johansson, Ulf
Holmertz.
§ 1. Mötets öppnande.
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§. 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§4. Utvecklingsplan.
Yngve F. rapporterade från Motala kommuns Utvecklingsgrupps möte.
Gruppen tycker att bygderådet ska ”ragga” folk till ett samrådsmöte. Framtid Borensberg tycker inte
att de kan tillmötesgå inte utvecklingsgruppens förslag. Bygderådet ställer gärna upp på ett möte
som representanter för invånarna i Borensberg.
§ 5. Kommunmöte 21/2 eller 1/3.
Bygderådet är inte klara över vilket slags möte inbjudan gäller. Är det det sedan ett år utlovade
”Medborgarmötet” eller ett möte med Framtid Borensberg? Bygderådet propagerar för ett
Medborgarmöte den 1/3 till vilket kommunen ordnar lokal och kallar.
§ 6. Fortsättning på Liderprojektet.
Yngve Folkesson kontaktar Landsbygdsutvecklingsstrateg Anders Bengtsson för att få mer
information. Styrelsen är tveksamma till att genomföra ett Liderprojekt.
§ 7. Styrelsens organisation.
Ordföranden kontaktar valberedningen inför årsmötet och tipsar samtidigt om nya ledamöter.
§ 8. Välkomstskyltar.
Y.F. kontaktar Motala Ströms Snickeri för att få ett förslag på hur mycket det kan kosta att tillverka
två styck välkomstskyltar liknande de som redan finns. Beslut om tillverkning tages senare.
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9. Skrivelser.
• C-M ska skicka en skrivelse till Kommunstyrelsen gällande Sporthall i Borensberg.
• Christer S. skickar en påminnelse om inrättandet av vattenskyddsområde. Också den till
kommunstyrelsen.
• Yngve F. har tillskrivit Motala kommun angående ev. förvärv av fastigheten Hälla 1:172 (Gamla
ICA)
• Christer S. skriver till kommunen och begär revidering av Hastighetsplanen p.g.a. den
förändrade trafiksituationen.
§ 10. Övriga frågor.
• Påminnelse om landsbygdsdebatten i Klockrike kyrka tid. den 30/1 kl. 18.30.
• Trafiksituationen på Vallgatan och Boregatan är inte bra.
• Borensbergs IF ökar en konstgräsplan till Borensberg. Bygderådet framför denna önskan till
kommunen.
• Yngve F. kontaktar kommunen för att önska räcken till trapporna vid Hällaskolans Idrottshall.
Detta efter påpekande från kommuninvånare som uppmärksammat olycksrisken speciellt
vintertid.
• Friluftsfrämjandet önskar ett samarbete med bygderådet för att förhindra viss skogsavverkning
vid Stigsjölägret.
• Jan Ivarsson kontaktar Åsa Fredell på Tillväxt Motala för att få till stånd en träff med bygderådet
ang. företagsetablering i Borensberg.
• Enl. A.Bengtsson på kommunen finns det planer spå att etablera en s.k. Äventyrsbana i
Borensberg.
• Årsmötet bestämdes till den 29/3. Yngve F. ordnar lokal och fika.
§ 11. Nästa möte.
Bestämdes till den 27/2. Ev. startar mötet i kyrkans nya lokaler i f.d. Urmakarskolan för att sedan
fortsätta på Svanen. Definitiv tid och plats meddelas i kallelsen.
§ 13. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.

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

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

