
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 2, 2016-05-29 

Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Bengt 

Anglered, Lars Waern samt Fredrik Larsson. 

Rapporterat förhinder: C-G Colliander, Per-Olof Ekdahl, Ingela Wredlund, Hans Karlsson 

Särskilt kallad: Bertil Sannel 

_______________________________________________________________________ 

§ 13. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson 

§ 14. Förslaget till dagordning godkändes 

§ 15. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Anglered 

§ 16. Kassören avlade en rapport om kassabehållningen som uppgår till 34 365 kronor. 

§ 17. Rapporterade Larz Johansson att en framställan lämnats till kommunen om ett 

projektbidrag för 2016 på 50 000 kronor ut Landsbygdsmiljonen.  

§ 18. Fortsatt arbete med Regionfrågan. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt gav en 

statusrapport och informerade om nästa steg. Projektgruppen uppmanades att så snart som 

möjligt även söka en dialog i frågan med relevanta ledamöter för riksdagspartierna. 

§ 19. Föredrog Bertil Sannel ett förslag till bildande av ett projekt Ostlänken. Beslöts att bilda 

ett nytt Projekt. Uppdrogs åt Per-Olof Ekdahl att leda arbetet tillsammans med Bertil Sannel 

samt söka identifiera en tredje projektmedlem. Beslöts att projektet Ostlänken förs upp i 

loggboken som ett KBR-projekt. Referens: pre-cirkulerat dokument. 

§ 20. Rapporterade Lars Waern om aktuella frågor för Nävekvarn. 

§ 21. Beslöts att KBR skall engagera sig i ett projekt kallat Bostäder på landsbygden.  

Uppdrogs åt Larz Johansson och Gunnar Casserstedt att ta fram ett PM med förslag till 

Projektplan med bakgrund, intresse/problemområden att adressera samt projektmål till 

kommande styrelsemöte. Projektet kommer då att presenteras som en beslutspunkt att 

eventuellt bilda ett KBR-Projekt. Lars Waern meddelade ett intresse från Nävekvarn att delta 

med en representant i Projektet. Referens: pre-cirkulerat förslag. 

§ 22. Det uttrycktes en oro för konsekvensen av att landsbygdssamhällenas ungdomar får 

sämre tillgång till aktiviteter med busskort som medger färre bussturer än tidigare. Uppdrogs 

åt Larz Johansson och Gunnar Casserstedt att se över möjligheten att argumentera för en 

översyn av det förslag som skall beslutas av BUK-nämnden och överväga en skrivelse från 

KBR till kommunen.  



§ 23. Nästa sammanträden:  

 

6 september i Ludgo Bygdegård kl 19:00 

8 november i Stavsjögården kl 19:00 

§ 24. Avslutades mötet av ordföranden. 

 

Vid protokollet, 

 

Gunnar Casserstedt, sekr. 

 

Justeras: 

 

Larz Johansson, ordf.                  Bengt Anglered, just.  

 


