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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats:   Svanen Hamngatan Borensberg 

Tid: Onsdagen den 30/5 2018 kl. 1800 

 

Närvarande: 

Marie Johansson, Anna Andersson, Yngve Folkesson, Christer Svenstedt, Ulf Holmertz, Kjell Karlsson, 

 

§ 1. Mötets öppnande: 

Mötets ordförande Yngve Folkesson öppnade mötet med att hälsa de fåtaliga ledamöterna välkomna.  

 

§ 2. Godkännande av dagordning: 

Mötet godkände dagordning. 

 

§ 3. Föregående protokoll:  

Diskuterades och godkändes av styrelsen. 

 

§ 4. Medborgarmöte 22.05.2018: 

 

En diskussion över resultatet av mötet gjordes, styrelsen kom fram till att några konkreta besked från 

kommunen inte framkom. Detta beroende på att inga tjänstemän från kommunen deltog i överläggningarna  

Annelie Liljedal meddelade dock att man har för avsikt att bygga 54 äldreboende i Borensberg i stället för de 50 

som utredningen föreslagit. Byggnationen skall i stort ske på den så kallade ”Dragkampsängen.” 

Anders Bengtsson meddelade att vi får ytterligare fem sittsoffor, två med bord placerade vid Småbåtshamnen 10 

till15 meter vid sidan om soldäcket med ankan, två vid södra sidan av Husbyvägen framför Handelsbanken och 

Bibloteket samt en vid Sundlingsparken. 

Y.F Meddelar Anders Bengtsson 

 

§ 5. Välkomstskylt södra infarten: 

 

Styrelsen ändrade rubriken till Västra infarten, vilket godkändes. En skriftlig påminnelse till kommunen 

ang. skyltens eventuella flyttning vid ombyggnad av vägen, att Trafikverket står för flyttning och kostnaderna. 

Vidare bör Bygderådet informeras innan flytt. 

Y.F Informerar Anders Bengtsson 

 

§ 6. Utvecklingsplan för Bergvallen: 

 

Anna Friman Håkansson förklarade för styrelsen den svåra situation som vår Fotbollsklubb befinner sig i, där 

framkom att Bergvallen är i ett bedrövligt skick med dränering som inte fungerar,  

en gräsyta som möjligen kan används på träningsplaner detta gör att BIF.FK under tidig vår får hyra träningstider 

för dam och herrlag i regionen till dyra kostnader. BIF.FK Har en mycket omfattande  

ungdomsverksamhet både när det gäller flickor o pojklag. På Bergvallen spelar senior dam o herrlag samt 

juniorlagen och utvecklingslagen sina matcher. 

Yngve tar kontakt med närliggande föreningar och hör om intresse finns från deras sida att mot en rimlig peng 

komma och träna på. Bergvallen bör beläggas med konstgräs samt utöka planen till fullmått för att erhålla bidrag 

från Fotbollsförbundet. Vidare bör förrådsbodar uppföras för maskinell utrustning. Nytt staket runt anläggningen 
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bör uppföras, ny belysning belysning för kvällsmatcher  Vi hoppas att våra grannklubbar är intresserade att stötta 

oss och få möjlighet till en central anläggning. 

Y.F Kontaktar närliggande föreningar 

 

§ 7. Rastplats för hundar: 

 

Två förslag till rastplats för hundar på gamla Koloniområdet har inkommit till styrelsen. 

Styrelsen ansåg att tillräckligt med promenadstråk finns i omgivningen varför inte kommunen 

kommer att ta upp en sådan begäran från Bygderådet. 

Förslagen lämnas utan åtgärd av styrelsen. 

 

§ 8. G-C Vägar: 

 

Christer Svenstedt upprättar en skrivelse till Monika Niklasson att våra cykelvägar måste få förtur i 

kommunens planering. G C-väg till Näs via Sågarhem även påbyggnad av G C- väg över broarna 

En skrivelse angående  

C.S Översänder skrivelse till Motala Kommun 

 

§ 9. Brev och mail: 

Y.F  Översänder Brev och mail till styrelsen kontinuerligt via våra mailadresser 

 

§ 10. Övriga frågor: 

 

 Besök av Tillväxt Motala till nästa styrelsemöte ang. vårt industriområde  Åtg. Y.F 

 

 Digitala eller vanliga informationstavlor vid infarterna. Från Motala bör kommunen redan nu vid 

ombyggnad informera Trafikverket Åtg. Y.F 

 

 C.S Tog upp skötsel av Dansätters Naturområde, samt skötsel av fåren C.S skriver till Kommunen 

 

 Asfalttering i Borensberg C.S skriver till kommunen 

              

 Vi beslutade att stå som arrangör av julmarknaden   Åtg. Y.F n 

 

 Vi diskuterade skylt på fasaden gamla ICA  Åtg. Y.F 

 

 En undran över försäljningen av gamla  ICA-fastigheten Åtg. Y.F 

 

 Mera reklam från kommunens sida över Borensberg och lediga industritomter  Åtg. Y.F 

 

 Vidare diskuterades skötsel av Lionvallen samt någon form av förråd  Åtg. C.S 

 

§ 11. Nästa möte: 

Nästa möte bestämdes till Onsdag den 20/6 2018 Lokal: Svanen 

 

§ 11. Mötet avslutades: 

  

Ordföranden tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

Vid datorn Yngve Folkesson 

 

 


