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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Onsdagen den 18/4 2018 kl. 18.00.
Närvarande:
Conny Ringvide, Jan Ivarsson, C-M Johansson, Monika Bäckström, Marie Johansson, Ulf Holmertz
och Susanne Asplind. Dessutom deltog, under §1-4, kommunens utvecklingsstrateg Anders
Bengtsson och Ewa Carlgren Nilsson från ”Hela Sverige ska leva”.
§ 1. Mötets öppnande.
Mötets ordförande Conny Ringvide hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat. Efter öppnandet förslog ordföranden att mötesdeltagarna skulle presentera sig, vilket de
också gjorde.

§. 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3. E. Carlgren Nilsson presenterar ”Hela Sverige ska leva”.
• En kort presentation gjordes. Se Bilaga 1.
• En enkät med rubrikerna ”Vad är bäst med att bo i Borensberg” och ”Vad behöver förbättras”
fylldes i av styrelsen. Ewa tog hand om dessa.
• Info om att nätverket ”Hela Östergötland” inbjuder till träff på Väderstadsverken onsdagen den
2/5 KL. 18.00-20-00. Intresserade ombedes närvara. Ingen föranmälan krävs. Se även Facebook
”Hela Östergötland”
• Anders Bengtsson informerade om ”Tjällmomodellen”
• Både Ewa och Anders erbjöd sig att återkomma till ett möte med styrelsen där de är enda punkt
på dagordningen. Mötet beslutade att inbjuda dem snarast.
§ 4. Kommunens syn på utvecklingen av Borensberg.
Anders Bengtsson informerade bl.a om..
• Belysningen av infartsskyltarna är klar att monteras.
• Yngve Folkesson informerar Anders B. om var i Borensberg vi önskar att få 5 st sittsoffor
utplacerade.
• Arbetet med att restaurera Kvarnholmen ligger på is. Styrelsen begär att det återupptages.
• En utredning av hur man kan anlägga en Gc-väg till Sågarhem ska inledas.
• Angående anläggande av fler båtplatser så bör uppsnyggning och borttagande av gamla ”illegala”
platser utföras av Båtklubben. I samband med anläggandet av nya ska även ”Strandpromenaden”
utmed Strömmen byggas ut i riktning mot Hermelingatan.
• Äldreboende planeras på ”Dragkampsängen” där det även ev. även kan byggas några lägenheter.
• Företag har visat intresse av att bygga flerfamiljshus i centrala Brbg.
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§ 5.Föregående protokoll.
Protokollet godkändes.
§ 6. Utvecklingsplan för idrotten.
Frågan bordlades.
§ 7. Medborgarmöte den 22/5 2018.
Beslutade att ta upp dessa frågor prioriterade enl. följande
1. Gc-väg till Sågarhem.
2. Gc-väg över broarna.
3. Planer för tomtanvisning.
4. Äldreboende.
5. Skolan.
6. Småbåtshamnen.
Kommunen har inbjudit till mötet vilket innebär att de hälsar välkomna till och håller i detsamma.
§ 8. Rastplats för hundar.
Frågan bordlades.
§ 9. Gc-vägar.
Bordlades.
§ 10. Skrivelser.
Inga nya har inkommit eller producerats.
§ 11.Övriga frågor.
Några övriga frågor kom ej upp.
§ 12. Nästa möte.
Bestämdes till onsdagen den 30/5 kl. 18.00
§13. Mötets avslutning.
Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Conny Ringvide

Bilaga 1.

