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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 
Plats: Svanen, Hamngatan   
Tid: Tisdagen den 27/11 2018. 

Närvarande:  
Conny Ringvide, Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Kjell Karlsson, Christer 
Svenstedt 

§ 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. Parkeringsproblem i Borensberg. 
Beslutade att C. Svenstedt skriver till Kommunstyrelsen och påtalar samt beskriver 
parkeringsproblemen i Brbg. 

§ 5. Gatubelysning i Brånshult. 
Beslutade att skriftligen till kommunen påtala bristen på gatubelysning vid infarten till Borensberg 
vid Brunneby och vid övergångsställer/busshållplatsen i Brånshult. 

§ 6. G-C vägar till sågarhem och över broarna. 
Påminnelse om vikten av att anlägga G-c vägar på dessa ställen bifogas till skrivelsen i §5. 

§ 7. Farlig trafik vid ICA. 
Vi påminner skriftligen kommunen om att detaljplanen ang. Hälla 1:247 och Hälla 1:114 som 
vunnit laga kraft men ej fullföljts. Bygderådets remissvar angående denna detaljplan bifogas. 

§ 8. Industriområde. 
Bygderådet har till kommunen skickat en skrivelse ang. utbyggnaden av Erstorps industri-/
verksamhetsområde i Borensberg. Detaljplanen vann laga kraft 2011-07-11. Vi förväntar oss att få 
veta när industriområdet ska byggas ut.  

§ 9. Skyddsvärd skog runt Borensberg. 
Y. Folkesson ska bjuda in kommunekologen till januarimötetför att övertyga kommunen om att få 
valda delar av naturen runt Borensberg biotopskyddade. T.ex. naturen runt Stigsjön. 
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§10. G-C väg Borensberg - Motala. 
Bygderådet hänvisar intresserade att söka information om arbetet med nya och gamla 34;an på 
biblioteket och på nätet. 

§11. Övriga frågor 
• Bygderådet har kontaktat kommunenstyrelsen för att få Motala kommun att stöta på Region 

Östergötland för att tillbaka sjukgymnastiken till Borensberg. 
• Information om att den nya regimen i Motala kommun har lovat att inte dra ner på 

räddningstjänsten. 
• Styrelsen diskuterade problemen med vattenpesten. 
• Ortens julbelysning har sett sina bästa dagar. Bygderådet begär att kommunen investerar i en ny. 

Conny Ringvide tar hand om ärendet- 
•
§ 12. Nästa möte. 
Bestämdes till den 15/1-19 kl. 18.00. 

§ 13. Mötets avslutning. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Borensberg dag som ovan. 

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

      



	 	 

     


       

       
       
     


