Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping
Protokoll nr. 1, 2013-01-29
Närvarande. C-G Colliander, Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Bengt Anglered, Rolf
Hallström, Monika Crafoord, Bertil Sannel och Larz Johansson. Dessutom deltog, som
inbjuden gäst, arkitekt Rolf Reimers.
§ 1.
Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander.
§ 2.
Det föreliggande förslaget till dagordning godkändes.
§ 3.
Att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Bertil Sannel.
§ 4.
Kassören Tord Bonde lämnade en ekonomisk rapport som samtidigt utgör bokslut för
verksamhetsåret 2012. Det noterades att 50 000 kronor av den redovisade behållning är att
hänföra till den pågående förstudien om landsbygdsservice och således inte är tillgängliga
för Kommunbygderådets drift. Bokslutet skall granskas av Kommunbygderådets revisorer
och därefter föreläggas årsstämman.
Styrelsen beslöt föreslå årsstämman att årets resultat, 32 449,53 kronor, överföres i ny
räkning. (Bokslutet bifogas protokollet)
§ 5.
Förelåg ett svar från Nyköpings kommun på Kommunbygderådets framställan om bidrag för
2013. Kommunen avslår vår ansökan av formella skäl men samtal pågår om att finna en
annan lösning av frågan.
§ 6.
Lämnades en rapport om den pågående förstudien om landsbygdsutveckling (inkl.
livsmedelsförsörjning) Arbetet har varit i gång en tid och bedrivs enligt planerna. Bl.a.
planeras en konferens i Vrena Folkets Hus den 19 mars under medverkan av Lena Lindström,
landsbygdsutvecklare i Örnsköldsviks kommun. Målgruppen är dels intressenter i branschen,
dels allmänheten. Frågan återkommer när programmet är klart.

§ 7.
Under punkten presenterade sig Rolf Reimers och berättade om sin tidigare yrkeskarriär som
arkitekt och samhällsplanerare. Vår förhoppning är att Rolf skall kunna vara en resurs i
arbetet med att få till stånd ett bostadsbyggande på landsbygden och i våra mindre tätorter.
Efter en längre debatt där vi lyfte fram både problem och möjligheter med olika
planeringsförutsättningar beslöt styrelsen att vår planerade konferens om bostadsbyggande
skall anordnas till hösten och att vi dessförinnan skall genomföra en förstudie där vi
klarlägger en del planeringsförutsättningar. Till dessa förutsättningar hör
befolkningsutveckling, åldersstrukturer, marktillgångar etc. En arbetsgrupp utsågs med
Bengt Anglered som sammankallande. I gruppen ingår även Rolf Reimers, Rolf Hallström och
C-G Colliander. Det finns även möjlighet för fler att ansluta sig. Gruppen rapporterar till
styrelsen.
§ 8.
Monika Crafoord lämnade en rapport över det arbete som hon och Marie Hansson utfört
med ett projekt som går under namnet ”Upplevelseburken”. En burk som laddas med olika
upplevelser och marknadsförs av besöksnäringen, turistbyråer och återförsäljare. Monika
efterlyste fler besöksmål/upplevelser som skulle kunna ingå i projektet.
§ 9.
Bertil Sannel hade i förväg sänt ut ett förslag på åtgärder och organisation för arbetet med
kollektivtrafik. Bertil kommenterade förslaget som innebär att vi till arbetsgruppen knyter
fler personer med lokalkännedom för att kunna bevaka förändringar i tidtabeller etc. Vi skall
även göra en framställan till kommunen om att få vara en permanent remissinstans i dessa
frågor. Styrelsen beslöt enligt det utsända förslaget och uppdrog till Larz att framföra
önskemålen om remissinstans till kommunen. (Skrivelsen bifogas protokollet)
§ 10.
För att förbättra vår ”marknadsföring” beslöts att förstärka vår hemsida med en logotype
och en funktion för nyhetsbrev till medlemmarna. Jacqueline och Monika utformar ett
förslag och tar kontakt med ”webbredan” om dessa åtgärder och kostnaderna för desamma.
§ 11.
Förelåg ett förslag till verksamhetsberättelse för 2012. Denna har varit utsänd till styrelsen
för påseende före sammanträdet. Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 12.
Informerades om att årets Lansbygdsting kommer att arrangeras i Åkers Styckebruk den 11
april. Mer information kommer på Leader Inlandets hemsida under februari.

§ 13.
Informerades om att årsmötet med Länsbygderådet kommer att äga rum den 5 mars i Valla
under medverkan av Christel Gustavsson, landsbygdsstrateg vid Jordbruksverket. Inbjudan
kommer inom kort.
§ 14.
Beslöts att årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Lästringe Folkets Hus. Utöver
årsmötesförhandlingar så kommer kommunalrådet Nicklas Franzén att medverka och tala
om landsbygdsstrategin och hur den skall förverkligas. Vi kommer att bjuda på förtäring
(kaffe och smörgås) Annons kommer i SN och dessutom i form av nyhetsbrev.
§ 15.
Tord Bonde lämnade en kort rapport om arbetet med Va- och fiskevårdsfrågor. Frågan
återkommer på nästa styrelsesammanträde.
§ 16.
Nästa sammanträde, utöver årsmötet, blir den 29 april i Husby Oppunda sockenstuga,
kl.19.00
§ 17.
Mötet avslutades av ordföranden.
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