
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderådet Nyköping 

Protokoll nr 5, 2013-08-13 vid Palstorps Hage 

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

Hellsten, Rolf Hallström, Kristina Leivik, Fredrik Larsson, Larz Johansson samt Bertil Sannel, 

valberedningen. 

Före sammanträdet gjorde vi en rundvandring vid Palstorps Hage – lek och upplevelsegård – 

med ägaren Marie Hansson som guide. Marie berättade om verksamheten som i år samlar 

c:a 12 000 besökare och om sina utvecklingsplaner inför framtiden. Palstorps Hage är ett 

gott exempel på ett framgångsrikt landsbygdsföretag. 

§ 56. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 57. Det föreliggande förslaget till dagordning godkändes 

§ 58. Att justera dagens protokoll valdes Jacqueline Hellsten 

§ 59. Kassören lämnade en ekonomisk rapport som innehöll få förändringar sedan 

föregående möte 

§ 60. Den färdiga slutrapporten ”En levande landsbygd – bo och verka i Stavsjö” delades ut 

till styrelseledamöterna.  En fullständig presentation kommer att lämnas i Stavsjö 

Föreningshus den 28 augusti. Styrelsen uppmanas att delta! 

§ 61. Länsstyrelsen har fattat beslut om vårt projekt ”Lokalt driven landsbygdsutveckling” 

och den 19 augusti förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om kommunens 

medfinansiering, ett beslut som sedan skall konfirmeras av kommunfullmäktige den 10 

september. C-G Colliander och Larz Johansson har sammanträffat med gruppledarna för 

allianspartierna för att ge dessa samma information som majoriteten har tillgång till inför de 

kommande besluten. 

Viss tveksamhet råder avseende vissa formuleringar i beslutsunderlaget men dessa är nu, 

förhoppningsvis, undanröjda. 

§ 62. Kommunen har nu tagit fram ett regelverk för ansökningar om bidrag ur de s.k. 

Landsbygdsmiljonen. Kommunbygderådet kommer att få yttra sig över inkomna ansökningar 

och beslut kommer att fattas vid tre tillfällen under året. I beslutsunderlaget fanns inskrivet 

ett krav om medfinansiering med 50 % från den sökande. Vi har påtalat det orimliga i detta 

och fått löfte om att formuleringen skall ändras till ”att eftersträva medfinansiering”. Beslut 

förväntas av kommunstyrelsen den 19 augusti. 

§ 63. Lämnades en rapport från projektledningen som bl.a. innehöll en fördjupad 

redovisning av den pågående planeringen som närmast omfattar ett informationsmöte i 

Runtuna Bygdegård den 22 augusti kl 19.00. Till detta första möte har inbjudits ett antal 



”nyckelpersoner” som sedan förväntas ta initiativ till bildandet av lokala grupper på 

respektive ort. Även styrelsen ledamöter förväntas delta liksom representanter för 

länsstyrelsen. 

§ 64. Förelåg ett förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och 

Skavsta. Förslaget godkändes med en smärre komplettering om ”skyttelbussar från 

parkeringen vid Pålljungs hage till centrum” för att minska trycket på centrumparkeringarna 

och underlätta för landsbygdsboende som är hänvisade till bil för att besöka centralorten. 

§ 65. Lämnades en rapport om planeringen för en kommande bostadskonferens. Beslöts att 

avvakta med konkreta åtgärder till dess finansieringsfrågan är klar. 

§ 66. Lämnade Marie Hansson en rapport om arbetet med ”upplevelseburken” som nu finns 

ute till försäljning. Vi avvaktar årets resultat för att senare ta beslut om en eventuell 

fortsättning. 

§ 67. Förelåg ett diskussionsunderlag för strategi inför valet 2014. Förslaget föranledde en 

livlig diskussion med fler konkreta förslag. Vid nästa styrelsesammanträde tar vi ställning till 

förslagen och beslutar om lämpliga arrangemang. 

§ 68. Under punkten övriga frågor rapporterade Bertil Sannel om de problem man upplevt 

med placering av en återvinningsstation i Tystberga och de kontakter man nu tagit. Fredrik 

Larsson lämnade en redogörelse för de olika turer som förevarit om Vrena Brandkår. Beslöts 

att Kommunbygderådet skall tillskriva kommunen för ett klarläggande. Larz Johansson och 

Fredrik Larsson tar fram underlag för denna åtgärd 

§ 69. Beslöts att nästa möte skall hållas i Tystberga den 23 september kl. 19.00. Till detta 

möte skall Ola Nilsson, STUA (Sörmlands turismutveckling AB) inbjudas för att berätta om 

besöksnäringen med fokus på Nyköpings landsbygd. Vid detta möte skall vi även lägga fast 

en mötesplan för året. 

§ 70. Ordföranden avslutade mötet 21.30 

 

Larz Johansson, sekr. 

 

C-G Colliander, ordf.                Jacqueline Hellsten, just. 


