
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderådet Nyköping 

 

Protokoll nr 4, 2013-05-28 i Stavsjö föreningshus, Stavsjö 

Närvarande: C-G Colliander, Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Marie Hansson, Bengt 

Anglered, Gunnel Linnertz, Larz Johansson, Bertil Sannel samt Gunnar Casserstedt och Rolf 

Reimers 

§ 43. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 44. Det föreliggande förslaget till dagordning godkändes 

§ 45. Att justera dagens protokoll valdes Bengt Anglered 

§ 46. Kassören lämnade en ekonomisk rapport 

§ 47. Gunnar Casserstedt lämnade en utförlig redovisning av den förstudie som pågår i 

Stavsjö. Han gjorde dels en översikt av de förutsättningar som gäller för Stavsjö med aktuella 

befolkningstal och prognoser inför de närmaste 10 – 15 åren. Trots den negativa 

utvecklingen med en stängd skola och likaledes stängt Värdshus (tidigare en stor arbetsplats) 

har Stavsjö haft en svag, positiv befolkningsutveckling med 2 personer per år under 2000- 

talet. Han redovisade också en ekonomisk beräkning som visade att Stavsjö är en ”lönsam” 

del av Nyköpings kommun, dvs. skatteintäkterna överstiger kostnaderna. 

Det största intresset tilldrog sig en delredovisning av den enkät som nu ligger ute hos de 

boende i Stavsjö. C:a 50 % av svaren har kommit in och av dessa kan man utläsa ett antal 

viktiga slutsatser om dagens situation i Stavsjö och de boendes framtida preferenser. När 

ytterligare svar har inkommit är det dags att göra en djupare analys av enkätsvaren. Frågan 

återkommer på Kommunbygderådets dagordning. 

§ 48. Förstudien om kommersiell service på landsbygden är nu slutförd och den färdiga 

slutrapporten överlämnades till styrelsen. Rapporten jämte övrigt underlag och 

kostnadsredovisning skall överlämnas till länsstyrelsen före månadens utgång. Förstudiens 

kostnader har följt den upprättade budgeten och ligger inom ramen för det beslutade 

bidraget. 

§ 49. Marie Hansson rapporterade att intresset för ”Upplevelseburken” var stort och att 

avtal om försäljning har träffats, bl.a. med Willys i Nyköping. Den färdiga burken hade ännu 

inte kommit men förväntas inom kort. 

§ 50. Larz Johansson lämnade en redovisning av vårt planerade projekt ”Lokalt driven 

Landsbygdsutveckling” som har passerat etapp 1 i länsstyrelsen prövning av vår ansökan. I 

etapp 2 skall ansökan kompletteras på ett antal punkter och ett möte är utsatt på 



länsstyrelsen den 31 maj. Larz och Jacqueline deltar från Kommunbygderådet tillsammans 

med Berit Christoffersson från Nyköpings kommun. 

§ 51. Lämnades en rapport från arbetet med vår planerade bostadskonferens. Uppdraget till 

Boverket och Naturvårdsverket att se över reglerna för LIS-områden har förlängts till den 31 

oktober och därför har miljöminister Lena Ek tackat nej till att delta. Hon har i stället 

hänvisat till sin statssekreterare Anders Flanking som ännu inte svarat på vår förfrågan. 

Arbetsgruppen inom Kommunbygderådet fortsätter sitt arbete med planeringen utifrån 

dessa förutsättningar och återkommer med förslag till program. 

§ 52. Förslag till Översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta är nu utställd och ev. 

synpunkter skall lämnas senast 19 augusti. Larz utarbetar ett förslag som sänds ut till 

styrelsen för beslut på kommande sammanträde. 

§ 53. Ordföranden aktualiserade frågan om en strategi inför valet 2014. Även om vi är en 

politiskt obunden organisation finns det anledning att lyfta in angelägna landsbygdsfrågor i 

den politiska debatten. Alla uppmanas att fundera över goda idéer till kommande 

sammanträde. 

§ 54. Beslöts att nästa sammanträde skall hållas vid Palstorps Hage den 13 augusti kl 19.00 

men vi börjar redan 18.30 med en visning av anläggningen. 

§ 55. Ordföranden avslutade mötet kl. 21.30 

 

Larz Johansson, sekr.    C-G Colliander, ordf.    Bengt Anglered, justerare 

  


