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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Onsdagen den 12/2 2920
Närvarande:
Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Christer Svenstedt, Kjell Karlsson, Monika
Eriksson, Maria Johansson och Conny Ringvide .
Inbjudna gäster från Motala kommun: Caroline Unéus, Kjell Fransson och Therese Johansson.
§ 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. Byggnation.
Gästerna meddelade att arbetet med att planera området Bråta Ängar inleds av ett konsultföretag
och planeras vara färdigt någon gång 2021.
Något ”äldreboende typ 55+” planeras inte av kommunen däremot kan de hjälpa till med att få
något byggföretag intresserat av att uppföra ett sådant.
Ev. kan räddningstjänstens nuvarande tomt planeras om till bostadsbyggnation.
§ 6. Trafiksituation och räddningstjänst.
• Kommunrepresentanterna lovade att ta kontakt med Trafikverket för att försöka hitta en lösning
på problemet med trafiken på broarna över Strömmen och kanalen.
• Bygderådet påtalade även att det fattas cykelväg på en sträcka av ca. 500 m mellan Hällalund
och nya 34:an.
• FB påtalade återigen det stora behovet av gång- och cykelväg till Sågarhem.
• Kommunrepresentanterna blev också informerade om de stora problemen med bristen på
parkeringsmöjligheter och nödvändigheten av att lösa dem snarast. Det gällde bl.a. Skolgatan,
Skänningevägen och området på Hamngatan utanför vårdcentralen.
• Kommunen ska omgående inleda hyresförhandlingar angående ”gamla Tjällmo Grävmaskiners”
lokaler för att göra om dem till nya lokaler år räddningstjänsten.
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§ 7. Fritid och rekreationsområden.
• Behovet av att återuppta upprustningen av Kvarnholmen påtalades och kommunrepresentanterna
lovade att ta med det i budgetarbetet inför 2021.
• Detsamma gällde arbetet med att hitta en lösning på problemet med bristen på båtplatser i
småbåtshamnen.
• Projektering av sporthall finns inte i någon budget och verkar dröja om inte den nya skollokalsutredningen säger något helt annat.
§8. Årsmöte
Årsmötet fastställs till den 25 mars kl. 18.00. Lokal: Svanen
§9. Skrivelser
• C. Rinvide har återigen tillskrivit kommunen om behovet av att byta ut Borensbergs gamla
julbelysning mot en ny.
• Conny har även författat ett antal insändare och svar på insändare. Dessa har varit möjliga att läsa
i MVT och Corren.
• C. Svenstedt har i november 2019 skrivit en påminnelse till kommunen om fastställande av
detaljplan gällande fastigheterna Hälla 1:287 och Hälla 1:119.
Något svar på denna skrivelse har ännu inte inkommit.
• Christer har även skrivit till kommunen angående utbyggnad av industriområdet Erstorp.
§10. Övriga frågor.
Några övriga frågor uppkom inte under mötet.
§. 11. Nästa möte.
Nästa möte beslutades till den 10/3 kl. 18.00.

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

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

