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Protokoll och minnesanteckningar från styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats:     Svanen Hamngatan 

Tid:       Torsdagen 25.4.2019 

 

 

 

Närvarande:  Yngve Folkesson, Ulf Holmertz, Susanne Aspling, Kjell Karlsson Ronny Petersson, 

Brigitta Rakar. 

Inbjudna:  

Sven-Olov Fagerhov, Daniel Nordström, Dorjhe Einarsson. 

 

§1. Mötets öppnande. 

Yngve Folkesson öppnade mötet och  hälsade styrelsen och  inbjudna från valborgskommiten 

välkomna. 

 

§2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkänndes. 

 

§3. Nedläggning av  Valborgsfirande 

Efter redogörelse av Y.F framkom att vi inte fick tända brasa eller skjuta fyrverkeri, vi fick inte ha 

fackeltåg på grund av eldningsförbudet, Kyrkokören avböjde att medverka på valborg onsdag 

veckan före valborg. Kommunens tillstånd innebar att vi inte fick samla ris på parkeringen utan var 

tvungna att på egen hand samla upp ris och lagra detta på lämplig plats, riset fick sedan forslas på 

traktor till brasan  tre dagar före valborgsafton efter att betongfundamenten forslats bort. Resterna 

efter brasan skall forslas bort dagen ef. valborg, vi har tänkt att använda brandkåren att släcka kolen 

innan den forslades bort men vi fick inte använda brandkåren pga. skogsbranden i Tjällmo. 

 

Beslut: 

Efter en diskussion med olika förslag enades styrelsen att lägga ned valborgsfirandet 2019. 

 

§4. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes, och lades till handlingarna. 

 

§5.Välkomsskyltar. 

Y.F kontaktar Trafikverkets platschef ang. flytt av skylten vid infarten från Motala. Förvaring av 

skylten ombesörjes av  Kjell Krlsson. 

 

§6. Tidsplan för G-C väg Sågarhem 

Yngve meddelade att Anders Bengtsson trodde att vägen inte hade prioritet 2 vi önskar att Christer 

undersöker detta. 
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§7. Parkeringsproblem i Bbg. 

 

Flera ledamöter påtalade bristen på parkeringsplatser. Vi har tidigare anslutit oss till 

Företagsnätverket önskan att föreslå två timmars parkering på Husbyvägen. Vi ber Christer att 

undersöka vika möjligheter att ordna parkeringsplatser och meddela Kommunen. 

 

§8. Byggstart gamla ICA. 

Kjell skall bjuda in nya ägaren  till vårt nästa möte den 27/5. 

 

§9. Övriga frågor. 

Många frågor diskuterades, bla. nedskräpningen på Strandbadets parkering, G-C väg över broarna, 

Sveaskogs avverkning, info. tavla vid nya vägen med parkeringsficka, bättre skyltning i samhället 

Staketet och fotbillsplanen på Bergvallen 

 

§10. Nästa möte. 

Styrelsen bestämde nästa möte till måndagen den 27 maj 2019 kl.18.00 på Svanen. 

 

§11. Mötet avslutas. 

Yngve tackade styrelsen och de inbjudna från Valborgsorg. Och förklarade mötet avslutat     

 

 

 

Borensberg den 3.5. 2019 

  

______________________                                                _____________________ 

Yngve Folkesson  ordf.                                                        Kjell Karlsson  ledamot 

 

 

 

 

 

 


