S. 1(2).

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Tisdagen den 10/9 2019
Närvarande:
Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Christer Svenstedt, Ulf Holmertz, Kjell Karlsson,
Susanne Aspling, Marie Johansson och Conny Ringvide från styrelsen dessutom Anders Jacobsson
från ASTATE Fastighetsutveckling AB t.o.m. §4.
§ 1. Mötets öppnande.
Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes C-M Johansson
§. 3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Anders Jacobsson från ASTATE Fastighetsutveckling AB.
Anders Jacobsson redogjorde för planerna gällande gamla ICA fastigheten. Företaget planerar att
producera 20-30 bostadsrättslägenheter, företrädesvis två- och trerumslägenheter. Om allt går enligt
planerna kan allt vara inflyttningsklart inom tre år.
§ 5. Föregående protokoll.
Protokollet förklarades genomläst och godkändes.
§ 6. Möte med kommunledningen den 23/9.
Beslutades att Yngve F. inleder mötet med ett kort anförande, ca.5 min.
Conny R. övertar sedan ordet och leder mötet.
Mötet som är offentligt hålls i Hällaskolan och annonseras på anslagstavlor och i Facebook.
§ 7. Yrkande till kommunen inför år 2020.
Beslutades att prioritetslistan som gjordes upp förra mötet ligger fast.
§8. Bygdepeng.
Bygderådet uppfyller inte kraven för att erhålla regional bygdepeng.
Framtid Borensberg erhåller innevarande år 2000 kronor i kommunalt bidrag.
Beslutades för att arbeta för att öka bidragets storlek.
.
§9. Skrivelser
Christer Svenstedt har efterlyst svar på sina skrivelse angående Asfaltprogrammet i Motala
kommun och Angående Vattenuttaget vid Borensbergs vattenverk.
Han har ännu ej fått några skriftliga svar.
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§ 10.Övriga frågor.
• Frågan om vem eller vilka som ansvarar för skötseln av grönytorna i Borensberg togs upp.
• Yngve Folkesson ska försöka bjuda in någon representant för polisen till nästa styrelsemöte.

§ 11. Nästa möte.
Det offentliga mötet i Hällaskolan kl. 18.00 den 23/9.
Det ordinarie styrelsemötet går av stapeln den 8/10 kl. 18.00.
Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

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

Minnesanteckningar den 25/6

Bilaga 1

Osorterade minnesanteckningar från mötet med
kommuninvånarna den 25/6.
Det som önskades var:
• Centralt liggande hyreslägenheter av olika storlek.
• Utökat trygghetsboende.
• Utbyggd hemtjänst och äldreboende.
• Utbyggnad och försköning av småbåtshamnsområdet.
• Trappa ner till småbåtshamnen vi brofästet.
• Soffor på kanalbanken.
• Soffa att vila trötta ben på vid korsningen Vallgatan-Höggatan
ovanför ”gamla ICA”.
• Skyltning av gång- och cykelväg på Strömbron. Gärna
uppmärkning på vägbanan.
• Förbättring av trafiksituationen över broarna.
• Upprustning av Dansäterskolans inne- och utemiljö.
• Utökar öppethållande av Återvinningscentralen till kl. 19.00.
• Förbättring av den allmänna skötseln av utemiljön i Borensberg.
• Ändring av Östgötatrafikens linjer mellan Motala och Borensberg.
Ska sträcka sig från centrum till centrum. Ej avslutas vid Motala
centralstation.
• Iordningsställande av området mellan ICA och Östenssons.
• P-förbud på Vallgatan utanför Femina shop.
• Uppsättande av ”Återvändsgateskylt” vid Hamngatans början,
korsning Hällsätersleden.

Bilaga 2.

Betrf. Åtgärder för Borensberg under 2020
Styrelsen i Framtid Borensberg har sammanställt önskemål om åtgärder från Borensbergsbor,
där de mest frekventa önskemålen tagits upp. Det är också styrelsens uppfattning att åtgärderna
är av största vikt för vårt samhälle.
1. Bevarande av nuvarande Deltidsbrandkår utb. av lokaler.
2. Detaljplanering av flerfamiljshus på bef. Tomtmark.
3. Byggnation av ”Dragkampsängen” för äldreboende.
4. Trafiksituationen i Borensberg.
5. Iordnigsställande av Kvarnholmen.
6. Utbyggnad av småbåtshamnen.
7. Projektering av sporthall.
8. Parkeringsficka på riksv. 34 för info. tavla över Borensberg
9. Upprustning av Bergvallens idrottsplats.
10. Iordningsställande av P-platser på Skolgatan och Vallgatan
11. Sittsoﬀor i Borensberg har funnits tidigare

Beslutet av åtgärder har fattats vid styrelsemöte den 6/8 2019

