Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr 3, 2015-08-20 i Vrena
Närvarande. C-G Colliander, Bengt Anglered, Gunnar Casserstedt, Fredrik Larsson, Päivi
Hellberg och Larz Johansson.
Före mötet visade Päivi Hellberg, ordförande i friskoleföreningen, skolans lokaler och
berättade om verksamheten.
§ 25. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander.
§ 26. Den föreliggande dagordningen godkändes.
§ 27. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Larsson.
§ 28. Kassören var ej närvarande så det förelåg ingen ekonomisk rapport.
§ 29. Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för bidrag från Landsbygdsmiljonen.
Beslöts att dessa skall läggas ut på Kommunbygderådet hemsida. (Reglerna bifogas
protokollet)
§ 30. Kommunbygderådet hade uppmanats att yttra sig över inkommen ansökan från
Utterviks samfällighetsförening angående bidrag från Landsbygdsmiljonen. Styrelsen beslöt
att avstyrka ansökan (Bifogas till protokollet)
§ 31. Förelåg en skrivelse från FUNQ (Nävekvarn) angående skötsel av grönområden m. m.
Styrelsen beslöt att uppmana kommunen att, där så är lämpligt, lägga ut skötseluppdrag på
föreningar och liknande som mot ersättning kan svara för viss skötsel av t.ex. grönområden.
§ 32. Förelåg ett svar från kommunen på vår tidigare framställan att utse en referensgrupp
till den översyn av skolans organisation som pågår. (Svaret bifogas protokollet) Som en följd
av svaret förde styrelsen en diskussion om på vilket sätt Kommunbygdrådet kan bidra till att
de orter som känner sig oroade av utvecklingen för den egna skolan, kan få stöd. Beslöts att
Päivi tar kontakt med Martina Hallström och Åsa Ingårda i frågan.
§ 33. Aktualiserades frågan om kostnader för ombyggnad av avloppsanläggningar och
anslutningsavgifter. Beslöts att Bengt Anglered är kontaktperson i frågan.
§ 34. Frågan om utbyggnad av Ostlänken har bl.a. aktualiserat frågan om den
befolkningstillväxt som kan bli aktuell under byggnadstiden och därefter. Många frågor är
ännu på ett utrednings eller planeringsstadium. Ett möte som syftar till att belysa dessa
frågor kommer att hållas i Stavsjö Föreningshus den 22 oktober dit alla intresserade är
välkomna att lyssna och ställa frågor.

§ 35. Under punkten övriga frågor berättade Fredrik Larsson om det pågående arbetet med
att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i Vrena. Även här åtog sig Bengt Anglered att
vara kontaktperson.
§ 36. Beslöts att nästa möte skall hållas i Ålberga den 20 oktober.
§ 37. Mötet avslutades av ordföranden som tackade Päivi för gott värdskap.
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