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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan   
Tid: Tisdagen den 25/9 .2018. 

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. 
Föregående protokoll godkändes. 

§5. Diskussionsträff med HSSL. 
Beslutade att inbjudan till träffen ska skickas till företag och föreningar, annonseras på Facebook 
samt affischeras i affärer och på biblioteket. Detta ombesörjes av Y. Folkesson. 
Träffen är planerad till den 18/10 kl. 18.00-20.00 på Svanen 

§ 6. Utvecklingsplan för Borensberg 2018-19. 
2017 års lista reviderades och fastslogs. Yngve Folkesson skickar åtgärdslistan till 
kommunstyrelsens ordförande. 

§ 7. Deltidsbrandkåren. 
Conny Ringvide rapporterade att insändaren som skickats till MT och Corren ej publicerats. Vi 
avvaktar med vidare agerande till den nya kommunledningen blivit klar. C. Ringvide bevakar 
ärendet. 

§ 8. GC-vägar 
Trots ivrigt sökande har vi inte lyckats nå någon ansvarig för dessa vägar inom kommunen. Arbetet 
med att få något besked om huruvida något arbete med dessa vägar pågår fortsätter. 
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§ 9. Skrivelser. 
• Bygderådet propagerar för att kommunen ska köpa ”Gamla ICA” fastigheten för att på dess tomt 

bygga lägenheter. 
• Christer Svenstedt författar en skrivelse till kommunen och Tillväxt Motala angående 

exploatering av industrimarken utmed väg 211. 

§ 10. Övriga frågor. 
• Beslutade att ta SPF till hjälp för att distribuera en julhälsning till invånarna i Borensberg. C-M J 

kollar hur hälsningen ska produceras till nästa möte. 
• Framtid Borensberg ska uppvakta BIF´s Fotbollsklubb för seriesegern. Yngve F. är ansvarig. 
• Bygderådet beslutade att Johan Tiljö åker till kommunledningens möte gällande kollektivtrafiken 

på Motalas landsbygd. 
• Yngve F. ska tillskriva Trafikverket om anläggandet av informationsskylt på lämplig plats vid 

infarten till Borensberg från nya 34;an. 

§11. Nästa möte. 
Beslutades till tisdagen den 30/10 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 



     


       
       
     


