S. 1(2).

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Svanen, Hamngatan
Tid:
Onsdagen den 14/10 2020
Närvarande:
Jan Ivarsson, Yngve Folkesson, C-M Johansson, Christer Svenstedt, Monika Eriksson, Marie
Johansson, Susanne Asplind 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. Bråta Hagar
 AU har haft ett möte där man sammanställt ett remissvar på kommunens ”Förslag till
detaljplan över Bråta Hagar”. Remissvaret redovisades för styrelsen som kommenterade
detsamma. Christer Svenstedt sammanställer ett slutgiltigt remissvar som sedan redovisas
för Au innan det insändes till kommunen senast den 9/11.
§ 6. Rapportering från AU.
Kommunen ska hålla ett ”Samråd över kommunens nya översiktsplan ÖP 2040”.
Beslutar att AU tar del av översiktsplanen och beslutar om huruvida bygderådet ska yttra sig om
den,

§ 7. Parkering på Strandbadet.
Beslutade att ge Conny Ringvide i uppdrag att inspektera parkeringsarrangemanget och påtala att vi
inte är nöjda med utseendet.
§8. Skyltning vid Strömbron.
Beslutade att Yngve Folkesson påtalar trafikproblemen vid broarna för Motala Kommun och
Trafikverket.
§9. Skrivelser.
C. Svenstedt har läst ett förordnande från Växjö Tingsrätt, Mark och Miljödomstolen om ”Ansökan
om Vattenverksamhet enl. kap. 11 miljöbalken” 18/RN94. Gäller vattenuttag ur Boren av
Borensbergs vattenverk.

§10. Övriga frågor.
 Bygderådet har till Östgötatrafiken påtalat att det vore lämpligt att landsbygdstrafikens linje
52 trafikerar Motala Lasarett för att man ska slippa bussbyte vid Centralstationen vid
lasarettsbesök.
 Marie Johansson rapporterade att Svenska Kyrkan under pandemin har levererat 685
varukassar från matvaruaffärer till hushåll inom pastoratet varav 472 i Borensberg.
§. 11. Nästa möte.
Nästa möte beslutades till onsdagen den4/11 kl. 18.00.

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

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

