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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan   
Tid: Torsdagen den  27 2018 kl. 18.00. 

Närvarande:  
Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson,, C-M Johansson, Monika Bäckström, Marie 
Johansson, Christer Svenstedt och Johan Tiljö. 

§ 1. Mötets öppnande. 
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2. Val av sekreterare. 
Till sekreterare valdes C-M Johansson. 
  
§. 3. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 4. Föregående protokoll. 
Protokollen från möten den18/4 och 20/6 genomlästes och godkändes. Minnesanteckningar från 
mötet den 30/ 5 genomlästes. 

§5. Inbjudan från HSSL. 
Beslutades att Yngve F. kontaktar EWA Carlgren för att diskutera vad som ska tas upp på mötet och 
vilka som ska bjudas in till detsamma. 

§ 6. Cykelvägar. 
Projekteringen av GC-vägen till Sågarhem har ytterligare komplicerats av att protester mot 
anläggandet framförts av privata markägare. 
Beslutade att bygderådet i oktober bjuder in politiker och tjänstemän för att uppleva Ström- och 
Kanalbrons trafiksituation på plats. 

§ 7. Alger i Boren. 
Konstaterade att renhållningen vi Strandbadet har varit bra. 
Bygderådet ska rekommendera kommunen att köpa in en maskin för att ta upp exempelvis 
Vattenpest ur sjöar och vattendrag. Den maskin som bygderådet rekommenderar är av märket 
”Truxor”. 

§ 8. Deltidsbrandkåren. 
Kommunen kommer enligt vad bygderådet erfarit att dra ner budgeten för deltidsbrandkåren med 
motsvarande åtta deltidstjänster. 
Beslutade att Conny Ringvide författar en insändare där bygderådet protesterar mot detta 
förfarande. Insändaren skickas till lokalpressen. 
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§ 9. Jubileum 10 år. 
Beslutade att fira bygderådets tioårsjubileum med att bjuda med styrelsemedlemmarnas respektive 
på det traditionsenliga julbordet. 

 § 10. Förändringar i styrelsen. 
 I och med att beslut om ökat antal styrelsemedlemmar ej följt gällande stadgar så gäller inte detta 
årsmötesbeslut. De nu gällande stadgarna säger att styrelsen ska bestå av 7-11 medlemmar. Detta 
medför att styrelsen beslutade att 3 st på årsmötet invalda medlemmar som ej varit på något 
styrelsemöte innevarande verksamhetsår inte ska kallas till styrelsemöten i fortsättningen. 

§ 11. Skrivelser. 
Några aktuella skickade eller inkomna skrivelser fanns ej att redovisa. 

§ 12. Övriga frågor. 
• Beslutade att Yngve F. påminner kommunen om att de ska återuppta arbetet med att restaurera 

Kvarnholmen. 
• Från allmänheten har inkommit önskemål om att det anläggs ett hopptorn i anslutning till 

Standbadet. Monika B. skriver till Bildningsnämnden för att framföra önskemålet. 
• Borensbergsdagen. Bygderådet tar kontakt med Handelsnätverket och påtalar att det finns 

önskemål från samhällets ungdomar att det anordnas ”något för dem”.  på Borensbergsdagen  Ex.: 
Kanotrace, vindsurfing, dragkamp över kanalen…. 

§13. Nästa möte. 
Beslutades till tisdagen den 25/9 kl. 18.00.  

§14. Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Borensberg dag som ovan. 

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



     


       
       
     


