
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd 

Nyköping 

Protokoll nr 5, 2017-09-21 

Närvarande: Larz Johansson, Gunnar Casserstedt, Bengt Anglered, Lars Waern, Monica Kristensveen och 

Bertil Sannel. 

Rapporterat förhinder: Jacqueline Hellsten, Tord Bonde, Hans Karlsson, Sofa Josefsson. 

Ej närvarande: Fredrik Larsson. 

_______________________________________________________________________ 

§ 40. Mötet öppnades av ordföranden Larz Johansson 

§ 41. Förslaget till dagordning godkändes 

§ 42. Föregående mötesprotokoll justerades 

§ 43. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monica Kristensveen. 

§ 44. Kassören avlade en rapport om kassabehållningen som uppgår till 73 603 kronor. 

§ 45. Anna Thörn, Divisionschef för BUK i Nyköping om lärarsituationen; 

Beslut:  Styrelsen beslutade att bjuda in Anna Thörn, som meddelat förhinder, till 

nästkommande möte samt lägga till en informationspunkt om Divisionens syn på planerna för 

ytterligare skolbyggnation i kommunen. Larz och Gunnar begär information om den i närtid 

planerade skolbyggnationen i samband med kommande möte med kommunalrådet Nicklas 

Franzén. 

§46. Nyköpingsbanans framtid.  Bertil Sannel gav en statusrapport och insända remisser. 

 Beslut:  Styrelsen uppmanade sekreteraren att skicka över KBRs remissvar till 

Regionförbundet Sörmland och erbjuda sig rollen som remissinstans avseende 

länstransportplanen samt läggas upp på förbundets sändlista. 

§ 47. Bostadsbyggen på landsbygden.  Larz Johansson och Gunnar Casserstedt presenterade den handbok 

som tagits fram under året och informerade om relaterade aktiviteter. Boken delades ut. 

 §48. Informerades om KBRs deltagande i ett möte i Tunabergs S-förening den 19 oktober kl 18:30. Lars 

Waern meddelade att han avser att delta i programmet för såväl KBRs och FUNQs räkning. 

§49. Informerades om att KUAB kommer att genomföra ett seminarium om landsbygdsutveckling för 

inbjudna riksdagsmän i Stavsjö den 16 oktober och på kvällen delta i ett allmänt möte om lokala 

utvecklingsbolag och att bygga hyreslägenheter på landsbygden i Tystberga. 

§50. Nyköpings kommuns Besöksnäringsstrategi. Kommunen är i process att uppdatera den strategi som 

lades 2013. 

Beslut: Uppdrogs åt ordföranden och sekteraren att begära hos kommunens ledarskap för 

besöksnäringen (Berit Christoffersson och Erik Linde) att KBR erbjuds att medverka i arbetet. 

§51. Kommande sammanträdesdag för 2017:        

7 december i Sockenstugan i Husby Oppunda kl 19:00 . 



 

§ 52. Avslutades mötet av ordföranden. 

Vid protokollet,     

Gunnar Casserstedt, sekr. 

Justeras: 

Larz Johansson, ordf.                  Monica Kristensveen, just.  


