Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd
Nyköping

Protokoll nr 3, 2017-06-15
Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Hans Karlsson, Lars Waern, Bertil Sannel,
Sofia Josefsson, Jacqueline Hellsten, Monica Kristensveen, Tord Bonde och Bengt Anglered.
Meddelat förhinder:
Förhinder: Fredrik Larsson.
§25. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson
§26. Förslaget till dagordning godkändes efter förslag på tillägg av Lars Waern
(Bostadsbyggen på landsbygden) och av Bertil Sannel (Förbättringsvandring Tystberga).
§27. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sofia Josefsson.
§28. Den avlämnade ekonomiska rapporten visade en kassa på 75 549 kronor.
§29. Ordföranden lämnade rapport om Region Södermanland.
§30 Bertil Sannel lämnade lägesrapport från Projekt persontrafik på Nyköpingsbanan.
Beslöts att förstärka arbetsgruppen med Peter Eklund som accepterat.
Beslöts att Kommunbygderådet lämnar två remisser till Trafikverket för planen om
Ostlänken, en för sträckan öster om Skavsta och en för sträckan Skavsta – Stavsjö. Bertil
presenterade ett förslag till den östra sträckan och samordnar innehållet i remiss nummer
två som tas fram efter informationsmötet i Stavsjö den 20 juni.
§31. Projekt Regional Transportinfrastruktur. Lars Waern rapporterade om den pågående
länsplanen där kommunen årligen uppdaterar sin del för en egen rullande treårsperiod.
Beslöts att ta upp detta som ett KBR-Projekt med Lars Waern som projektansvarig. Beslöts
att varje styrelseledamot går igenom den till mötet utsända trafikplanen och meddelar Lars
eventuella lokala synpunkter på planen eller lokala behov som bör tillföras planen. Se vidare
Loggboken.
§32. Gunnar Casserstedt informerade om Ostlänkens tillväxteffekter och ett lokalt initiativ
kallat Checkpoint Stavsjö.
§33. Skolfrågan diskuterades och ett nytt beslut togs att bjuda in divisionschefen för Barn
Utbildning Kultur Anna Thörn till nästkommande möte.
§34. Sofia Josefsson informerade om arbetet att bevaka grundvattenfrågan på landsbygden
som ett område av betydelse för attraktionskraften. De överklaganden som Husby Oppunda
lämnat in till länsstyrelsen distribuerades efter mötet som informationsmaterial.

§35. Frågan om Bostadsbyggen på landsbygden restes av Lars Waern. Ordföranden
informerade att kommunen valt att inte ta hänsyn till en av Kommunbygderådet tidigare
inlämnad synpunkt och att Nyköpingshem nu har ett ägardirektiv att enbart bygga i tätorten
samt två samhällen. Beslöts att under en tid följa utvecklingen av frågan. I dagsläget gäller
initiativ i privat regi i övriga orter.
§36. Förbättringsvandring i Tystberga. Bertil Sannel rapporterade erfarenheterna ur lokalt
perspektiv samt i Nyköpings kommun.
§37. Status av Loggboken över initiativ fastställdes. Beslutat nytt projekt är Regional
transportinfrastruktur.
§38. Fastställdes tid och plats för nästa sammanträde: 21 september på Stavsjögården i
Stavsjö kl 19:00
Därpå följande möte är planerade till: 7 december i Sockenstugan i Husby Oppunda kl 19:00
§39. Avslutades mötet av ordföranden.

Vid protokollet,

Gunnar Casserstedt, sekr.
Justeras:

Larz Johansson, ordf.

Sofia Josefsson, just.

