
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 5, 2012-05-08 

Närvarande: C-G Colliander, Tord Bonde, Monika Crafoord, Rolf Hallström, Bengt Anglered, 

Marie Hansson och Larz Johansson. 

§ 59. 

Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander. 

§ 60. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marie Hansson. 

§ 61. 

Den föreliggande dagordningen godkändes. 

§ 62. 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Bidraget från kommunen har kommit in på vårt 

konto och en del fakturor har betalats. 

§ 63. 

Larz lämnade en rapport från arbetet med en Landsbygdsstrategi. Efter en intern 

remissomgång i kommunen föreligger ett antal förslag till ändringar som inte accepterades 

av styrelsen. Ett nytt möte är utlyst till kommande fredag där vi kommer att fortsätta att 

hävda våra ståndpunkter även om detta kommer att innebära ett senare beslut i 

kommunfullmäktige. 

§ 64. 

Kommunbygderådets hemsida är nu tillgänglig och har kompletterats med ett bildarkiv. 

Nästa steg är att lägga till en bloggfunktion. Noterades att vi inte skall publicera texter med 

partipolitiskt ursprung då detta kan minska kommunbygderådets trovärdighet. 

§ 65. 

Beslöts att utse ansvariga inom styrelsen för följande områden: 

a/ Kommunikation (trafikförsörjning, IT) Rolf Hallström 

b/ Plan- och byggfrågor, Bengt Anglered 

c/ Näringsliv och företagande, Gunnel Linnertz 

d/ Vattenvård (Va, enskilda avlopp m.m.) Tord Bonde 



e/ Medlemskontakt och hemsida, Jacqueline Hellsten 

f/ Besöksnäring, Marie Hansson och Monika Crafoord 

Ytterligare några områden skall besättas men eftersom inte alla var närvarande får detta 

anstå till nästa styrelsemöte. Avsikten är att de som är ansvariga för ett ämnesområde skall 

bilda arbetsgrupper med andra intresserade utanför styrelsen för att på detta sätt bredda 

engagemanget i landsbygdsfrågor. Återrapportering sker sedan till styrelsen. 

§ 66. 

Diskuterades frågan om projektstöd för det fortsatta arbetet inom kommunbygderådet. 

Frågan återkommer på nästa styrelsemöte. 

§ 67. 

Diskuterades frågan om samarbete med andra organisationer som är kommunövergripande. 

Ordföranden tar kontakt med LRF:s kommungrupp för ett informellt möte. Även 

hembygdsföreningarna har en kommunorganisation som kan vara en samarbetspartner. 

Även samarbetet med Länsbygderådet skall utvecklas. 

§ 68. 

Under punkten övriga frågor berördes följande: 

Skrivelse från Tystberga Nätverk angående bristen på medel för statsbidrag till 

bredbandsutbyggnade. Vi skall påtala detta i kontakter med kommunen och med 

länsstyrelsen. Vi kommer även att tillskriva Näringsdepartementet i denna fråga. 

Årsstämma med Leader Kustlinjen den 21 maj i Oxelösund. 

Förslag att bjuda in samtliga kommunfullmäktigeledamöter som bor på landsbygden till en 

hearing under november 2012. Larz tar fram adresser. 

Konstaterades att det finns lokaler som är dåligt utnyttjade, sannolikt därför att få känner till 

att de finns och att de går att hyra till rimliga kostnader. Beslöts att lägga in en rubrik för 

detta på vår hemsida. 

§ 69. 

Beslöts att nästa sammanträde skall hållas vid Lasätter den 19 juni kl 19.00. Övriga möten 

under hösten föreslås till den 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 nov. 

§ 70. 

Ordföranden tackade familjen Hallström för det goda värdskapet och avslutade möte kl 

21.00 



Larz Johansson, sekr.            C-G Colliander, ordf.        Marie Hansson, just. 

 

 


