S. 1(2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Tisdagen den 30/10 2018.
Närvarande:
Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Marie Johansson, Ulf Holmertz
§ 1. Mötets öppnande.
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§. 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.
§ 4. Sammanfattning av möte med Ewa Carlgren.
Mötet kommenterades helt kort.
Vad händer med resultaten av mötets diskussioner. Yngve F. håller sig underrättad.
§ 5. Inbjudan av nya kommunledningen.
Beslutades att bjuda in kommunstyrelsens ordförande till ett möte i februari.
§ 6. G-C vägar till sågarhem och över broarna.
Frågan bordlades p.g.a. Christer Svenstedt var frånvarande.
§ 7. Inbjudan till berörda parter angående Valborgsmässofirande.
Yngve Folkesson kontaktar Thormans för att få reda på vem i Motala kommun som ska kontaktas
för att få tillstånd att använda den ordinarie ”Festplatsen” till firandet. Platsen användes för
närvarande som P-plats.
§ 8. Yrkande till kommunen inför 2019.
Listan med yrkande fastställdes. Se bilaga 1.
§ 9. Deltidsbrandkåren. Förslag till ombyggnad.
Bygderådet har skickat ett förslag på hur man kan bygga om befintlig lokal så att den blir
ändamålsenlig.
§10. Kvarnholmen
Yngve F. fick i uppdrag att påminna Anders Bengtsson om att arbetet ska påbörjas.
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§11. Övriga frågor.
• Bygderådet önskar att Motala kommun börjar göra reklam för industriområdet vid korsningen
vägarna 211 och 34. Yngve F. kontaktar ,Anders Bengtsson, Motala kommun.
• Bygderådet fortsätter att jobba för att få till stånd en informationstavla vid en trafikficka vid ”nya
infarten”.
• Bygderådet ska föreslå ledningen för ”Kanallöpet” att ordna ett ”Lilla Kanallöpet” för barn/
ungdomar vid Bergvallen i samband med ordinarie lopp.
• Bygderådet skickar, till kommunen, ett förslag på var man kan bygga bostäder centralt utmed
Hällsättersleden vid koloniområdet.
• Julbord/tioårsjubileumsmåltid. Styrelsen, revisor, webmaster och valberedningens
sammankallande med respektive inbjudes till julbord på Göta Hotell den 7/12.
• En önskan om uppförande av fågeltorn vid Strömmens inlopp från Boren lades till handlingarna
för att tas upp vid ett senare tillfälle.
• Ansökan om Bygdepeng för 2019 har skickats in.
§ 12. Nästa möte.
Bestämdes till den 27/11 kl. 18.00.
§ 13. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

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