
 

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Framtid Borensberg. 

Plats: Björkhällakyrkan 
Tid: Måndagen den 11/11 2019 kl 1815 
 
Närvarande: Jan Ivarsson, Kjell Karlsson, Marie Johansson, Ulf Holmertz, Sussane Asplind, Yngve Folkeson,  
Conny Ringvide samt från § 6 Carl-Magnus Johansson. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Yngve Folkesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Val av sekreterare för mötet 
Conny Ringvide valdes enhälligt att vara sekreterare för mötet. 
 
§ 3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes enhälligt. 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll kommenterades och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 5. Politikerkväll åtgärder 
Framtid Borensberg tackar för svar från politiske sekreteraren Kjell Fransson med godkännande från dåvarande 
kommunalrådet Kåre Friberg. De svar som diskuterades var att ”potthål” fortfarande finns kvar på delar av gatunätet 
i Borensberg. Svaret som Framtid Borensberg har erhållit visar inte alltid när åtgärder ska genomföras. De visar inte 
heller vilken förvaltning inom Motala kommun som har ansvar för respektive åtgärd. Yngve Folkesson tillskriver Kjell 
Fransson för att reda ut hur tänkt tidsplan är avseende de åtgärder som ska genomföras ser ut. 
 
§ 6. G-G-vägar 
Christer Svenstedt fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med Motala kommun för att reda ut hur planen ser ut. 
 
§ 7. Parkeringar i Borensberg 
Parkering vid Skänningevägens början bör iordningställas till fullo. Varför har cykelställen längs Husbyvägen vid Hälla-
Lund försvunnit? Christer Svenstedt reder ut detta med Motala kommun. 
 
§ 8. Julmarknad 
Tillstånd har erhållits från Motala kommun samt polisen att genomföra julmarknaden den 8/12 2019 mellan klockan 
1400 0ch 1700. 
På programmet som har skrivits av programansvarig står att hästkortege ska genomföras kl 1700. Framtid 
Borensberg är mycket frågande till detta då det är alldeles för sent. I och med att marknadsstånd plockas ihop vid 17-
tiden torde det vara så att inte många besökare är kvar för att se hästkortegen. Ingen som är programansvarig  
har tagit kontakt med Maria Holmertz och diskuterat tidpunkten samt genomförande av hästkortechen. Ansvarig 
uppmanas att snarast ta kontakt med Maria! 
Varför finns inte räddningstjänstens närvaro med på programmet? Kanske inte alla vet att det finns en 
deltidsbrandkår i Borensberg och det budskapet är viktigt att framföra då det ibland har varit aktuellt för Motala 
kommun att lägga ner deltidsbrandkåren i Borensberg. 
Diskuterades om Framtid Borensberg skulle inhandla en ”flyers” för att visa var vi finns. Av koistnadsskäl godkändes 
detta inte. 
Carl-Magnus Johansson, Christer Svenstedet, Ulf Holmertz och Yngve Folkesson bemannar Framtid Borensbergs 
bord. Smverkan sker mellan dessa för att reda ut vem som bemannar när. 
 
 
 
 



§ 9. Skrivelser 
Yngve Folkesson har samtalat med Trafikverket för att få till stånd en parkeringsficka längs nya riksväg 34 när man 
kommer från Motalahållet. På denna ficka ska det finnas information om Borensberg. Trafikverket vill i detta 
samverka med Motala kommun men resultatet verkar inte vara speciellt positivt. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Boende på trygghetsboendet har tidigare haft möjlighet att förtära sin beställda mat (veckovis) på Svanen. Den 
möjligheten finns inte längre. 
 

Conny Ringvide fick i uppgift att åter igen ta upp med kommunen att fylla upp området väster om fotbollsplanen 
längs Hällsätersleden för att där göra parkeringsplatser. Önskemålet är även att det byggs omklädningsutrymmen på 
denna plats. 
 

Info-tavlan som sitter på gamla ICA-fastigheten visar bara vad som finns i Motala. Reklamen ska vara för Borensberg! 
Kjell Karlsson fick i uppgift att ta upp detta med Motala kommun. 
 
Önskvärt att det ska finnas informationsmöjlighet för kommuninnevånarna i Borensberg att träffa politiker på plats i 
Borensberg. Detta skulle kunna vara en gång per vecka. Yngve Folkesson tillskriver kommunen i detta ärende. 
 
Framtid Borensberg har fått klartecken av Motala kommun att låta sätta upp julbelysning även i år. På Järnhandelns 
fasad ska det nu kompletteras med två julbelysningar. 
 
§ 11. Nästa möte 
Nästa möte beslutades till att genomföras 2020 01-15 klockan 1800 i lokal Svanen. 
 
§ 12. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade ledamöterna för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
Conny Ringvide   Yngve Folkesson 
Sekreterare    Ordförande 


