
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 1, 2016-04-05 

Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Per-Olof Ekdahl, Hans Karlsson och C-G 

Colliander, Ingela Wredlund. 

Särskilt kallad: Bertil Sannel 

Rapporterat förhinder: Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Bengt Anglered, Lars Waern samt 

Fredrik Larsson. 

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson 

§ 2. Förslaget till dagordning godkändes 

§ 3. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per-Olof Ekdahl 

§ 4. I kassörens frånvaro lämnade Larz Johansson en rapport om kassabehållningen som 

uppgår till 34 684 kronor. 

§ 5. Beslöt styrelsen att utse Jacqueline Hellsten till vice ordförande, Tord Bonde till kassör 

och Gunnar Casserstedt till sekreterare.  

§ 6. Beslut om firmateckning. Styrelsen i dess helhet, eller ordförande, vice ordförande och 

kassören, två i förening, tecknar föreningens firma. Vice ordförande svarar för föreningens 

hemsida. 

§ 7. Frågan om styrelsens arbetsordning.  Beslöts anta föreslagen arbetsordning. 

§ 8. Fortsatt arbete med Regionfrågan. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt avgav en 

lägesrapport. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom den förcirkulerade rapporten och 

uppmanade arbetsgruppen, 

- att följa upp att rapporten distribueras i samhällen dit KBR har räckvidd i syfte att 

uppmuntra en lokal dialog.  

- att driva frågan om ytterligare en ”samtalskrets” gentemot Nyköpings kommun och länets 

företrädare, samt om nödvändigt Indelningskommittén.  

Beslöts att projektet Regionfrågan förs upp i loggboken som ett KBR-projekt. 

§ 9. Frågan om KBR skall engagera sig i Ostlänken. Uppdrogs åt Per-Olof Ekdahl, Bertil Sannel 

och C-G Colliander att ta fram ett PM med förslag till Projektplan med bakgrund, 

intresse/problemområden att adressera samt projektmål till kommande styrelsemöte. 

Ostlänken kommer då att presenteras som en beslutspunkt att eventuellt bilda ett KBR-

Projekt.  



§ 10. Nya frågor till agendan: Bostäder på landsbygden kan vara ett nytt KBR-projekt med 

utgångspunkt från att Nyköpingshem förväntas få ett mandat att bygga 1000 nya lägenheter 

inom den kommande 10 års-perioden. Flera frågeställningar som berör landsbygden bedöms 

komma att dyka upp. Beslöts att frågan diskuteras på nästkommande styrelsemöte huruvida 

ett projektförslag skall begäras in.  

§ 11. Planering av årets sammanträden:  

31 maj i Nävekvarn  kl 19:00 

6 september i Ludgo Bygdegård kl 19:00 

8 november i Stavsjögården kl 19:00 

Beslöts att extra ordinarie möten kommer att kallas när uppkommande frågor behöver 

hanteras med förtur. 

§ 12. Avslutades mötet av ordföranden. 

Gunnar Casserstedt, sekr. 

Larz Johansson, ordf.                Per-Olof Ekdahl, just.  

 


