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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, Marie 
Johansson, Monika Bäckström och Conny Ringvide  

§ 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. Föregående protokoll. 
Protokollet godkändes. 

§ 5. Sammanfattning av politikerkvällen. 
Ett bra möte som leddes av Conny Ringvide på ett utmärkt sätt. Till nästa möte ska vi försöka att 
fånga upp ungdomarna och deras frågor på ett bättre sätt.Vi kontaktar skolornas elev- och skolråd 
för att få input därifrån. 
Till nästa möte har vi i ”läxa” att läsa de svar på våra frågor som vi har fått oss tillskickade från 
kommunen. 

§ 6. Yrkanden till kommunen inför år 2020. 
Frågan bordlägges till nästa möte då vi hunnit läsa igenom kommunens svar på våra frågor. 

§ 7. Julmarknad. 
Årets julmarknad hålls den 8/12 fr.o.m. kl. 14.00. 
Bygderådet söker genom Y. Folkesson erforderliga tillstånd. 
Framtid Borensberg ska ha ett bemannat stånd på marknaden. C-M Johansson fixar bord och 
pepparkakor. Y. Folkesson kokplatta, M. bäckström muggar och Kjell Karlsson glögg. 

§8. Julbord. 
Bygderådets styrelse får i år klara livhanken utan att bli bjuden på julbord. 
        . 
§9. Skrivelser. 
Y. Folkesson har skrivit till Vägverket och påtalat behovet av att anlägga en parkeringsficka med 
informationstavla om Borensberg vid västra infarten till samhället,  han har fått svaret att det är 
försent att projektera en sådan. 
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§ 10.Övriga frågor. 
Bygderådet beslutade att alternera veckodagar för sina möten. Fortsättningsvis håller vi våra möten 
på tisdagar eller torsdagar.  

§ 11. Nästa möte. 
Nästa möte bestämdes till den 11/11 kl. 18.00 i Björkhällakyrkan. 

Borensberg dag som ovan. 

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

      

       

        

       
       
     




