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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Tisdagen den 4/8 2020
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. Rapporter från ledamöter.
 C. Svenstedt rapporterade om den oväntade men välkomna asfalteringen av Hällsättersleden.
 K. Karlsson rapporterade om flottens nya utsmyckning samt att Borensbergs Närservice
återigen är engagerade för att sköta Strandbadet tillsammans med kommunen och ytterligare
en entreprenör.
§ 6. Yrkanden till kommunen 2021
Listan på yrkanden inför 2021 gicks igenom.
Y. Folkesson meddelade att yrkandena har skickats in till kommunen.
§ 7. Årsmöte 2020.
Mötet föreslår att årsmötet år 2020 ställs in och styrelsen arbetar vidare enligt årsmötet 2019 fram
till det ordinarie årsmötet 2021.
Beslut tages på följande möte.
§8. Bergvallen.
Bergvallen har upprustat, till stor del, enligt idrottsföreningens önskemål. En skrivelse innehållande
föreningens övriga önskemål beträffande idrottsanläggningarna i samhället har delgivits
kommunen.
§9. Skrivelser.
 Den 20/8 har bygderådet kallats till ett möte arrangerat av SVEASKOG gällande avverkning
av ”gammelskogen” norr om Borensberg.

Bygderådet arbetar för att hindra denna avverkning och beslutar att Yngve Folkesson
kontaktar samhällsbyggnadsnämndens Caroline Uneús för att få kommunens stöd för att
rädda skogen.
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Trafikverket har kontaktats angående den kaotiska trafiksituationen på broarna över Göta
Kanal och Motala ström. Motala Tidning har också kontaktats för att göra ett reportage i
samma ärende.
En skrivelse har skickats till kommunen angående en förlängning av Gc-vägen från
Husbyvägen fram till Hällsättersledens anslutning till vägen mot Brånshult.

§10. Övriga frågor.
Några sådana uppkom ej.

§. 11. Nästa möte.
Nästa möte beslutades till torsdagen den 17/9 kl. 18.00.

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

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

