S. 1(2).

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Onsdagen den 15/1 2920
Närvarande:
Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Christer Svenstedt, Kjell Karlsson 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 genomlästes och godkändes.
§ 5. Sammanfattning av året som gått.
Utfallet av arbetet gentemot kommunen har varit synnerligen magert.
Beslutade att Conny Ringvide ska författa en insändare till lokaltidningen där vi framför våra
önskemål gällande vilka projekt kommunen ska genomföra under de kommande åren och i vilken vi
även påtalar svårigheterna vi har med att vinna gehör hos densamma.
Önskemålen läses i bilaga 1.
§ 6. Yrkanden till kommunen 2021
Yrkandena inför 2021 blir till största delen desamma som inför 2020.
§ 7. Julmarknaden 2019.
Efter att ha medverkat vid 2019 års julmarknad och upplevt arrangemanget ”nära håll” beslutade
mötet att inte delta i årets arrangemang.
§8. Årsmöte
Yngve Folkesson får av mötet fria händer att fastställa ett datum för årsmötet samt meddela
valberedningen om vilka val som står för dörren.
§9. Skrivelser
Några skrivelser har inte författats eller inkommit sedan förra mötet.
§10. Övriga frågor.
 Med anledning av bygderådets minskade intäkter beslutades att Yngve F. ska undersöka
möjligheten att kostnadsfritt låna BIF-lokalen till våra styrelsemöten i framtiden.
 Frågan om uppsättning av julbelysningen och arvodet för detta arbete diskuterades.

S. 2(2)
§. 11. Nästa möte.
Nästa möte beslutades till den 12/2. Ordföranden har inbjudit Caroline Uneús till detta möte.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

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

Bilaga 1

Motala Kommun
Att. Anders Bengtsson
591 86 Motala

Borensberg 2019.08.20

Betrf. Åtgärder för Borensberg under 2020
Styrelsen i Framtid Borensberg har sammanställt önskemål om åtgärder efter vårt möte med
Borensbergsbor den
25/6 2019. De mest frekventa önskemålen har tagits upp nedan. Det är också styrelsens uppfattning
att åtgärderna
är av största vikt för vårt samhälle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bevarande av nuvarande Deltidsbrandkår utb. av lokaler.
Detaljplanering av flerfamiljshus på bef. Tomtmark.
Byggnation av ”Dragkampsängen” för äldreboende.
Trafiksituationen i Borensberg.
Iordningsställande av Kvarnholmen.
Utbyggnad av småbåtshamnen.
Projektering av sporthall.
Parkeringsficka på riksv. 34 för info. tavla över Borensberg
Upprustning av Bergvallens idrottsplats.
Iordningsställande av P-platser på Skolgatan och Vallgatan
Sittsoffor i Borensberg har funnits tidigare

Beslutet av åtgärder har fattats vid ordinarie styrelsemöte den 6/8 2019
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

__________________
e/u Y.Folkesson ordf.

