
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 6, 2013-09-23 i Tystberga 

Närvarande: Gunnel Linnertz, Monika Crafoord, Kristna Leivik, Bengt Anglered, Jacqueline 

Hellsten, Larz Johansson, C-G Colliander, Tord Bonde och Bertil Sannel, valberedningen 

Före sammanträdet informerade Bertil Sannel om de seniorbostäder som byggts i Tystberga 

och om den bostadsrättsförening, i vars lokaler sammanträdet avhölls. Planer finns att bygga 

fler hus men marknaden är inte nu beredd för ytterligare byggnation. 

§ 71. Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 72. Den föreliggande dagordningen godkändes 

§ 73. Att justera dagens protokoll valdes Bengt Anglered 

§ 74. Kassören, Tord Bonde, lämnade en ekonomisk rapport (inga förändringar) 

§ 75. Lämnade Larz Johansson, projektledare för ”Lokalt driven landsbygdsutveckling”, en 

utförlig statusrapport. (hela rapporten bifogas dagens protokoll) Rapporten föranledde ett 

antal frågor och en livlig diskussion. 

§ 76. Lämnades en rapport om det beslut kommunstyrelsen fattat om regelverk för 

”Landsbygdsmiljonen”. En blankett för ansökan kommer att utformas. Samtliga ansökningar 

kommer att tillställas Kommunbygderådet för yttrande före beslut i kommunstyrelsen 

§ 77. Lämnade Jacqueline Hellsten information om den ansökan vi lämnat in om ett 

paraplyprojekt inom ramen för Leaders regelverk. Vår ansökan har godkänts av LAG (Leader 

Kustlinjens styrelse) och Jordbruksverket har beviljat medel. Ansökan ligger nu hos 

länsstyrelsen för godkännande. Om vi får beslut enligt ansökan kan vi medfinansiera projekt 

som får bidrag från landsbygdsmiljonen. 

§ 78. För att hantera ev. medel inom paraplyprojektet har vi öppnat ett nytt bankkonto i 

Sörmlands sparbank. Med denna åtgärd kan vi göra tydlig åtskillnad mellan medel för de två 

projekten, lokalt driven landsbygdsutveckling och paraplyprojektet. 

§ 79. De närvarande styrelseledamöterna rapporterade från sina respektive 

ansvarsområden. Gunnel Linnertz skall ha ett sammanträffande med Fredrik Larsson 

angående näringslivsfrågor, Monika Crafoord rapporterade om upplevelseburken och de 

planer man har inför vintersäsongen, Bengt Anglered meddelade att inget nytt hade hänt 

angående en planerad bostadskonferens, Tord Bonde berättade om arbetet med att 

undanröja vandringshinder och om aktuella avloppsfrågor och slutligen tog Bertil Sannel upp 

aviserade förändringar i tidtabeller för busstrafiken. 



Ordföranden, C-G Colliander tog upp den ständigt aktuella skolfrågan. I syfte att kunna bilda 

en arbetsgrupp skall vi tillfråga några personer om medverkan, Erika Olsson, (Jacqueline) 

Pävi Hellberg, (Larz)  Christian Sandström (C-G) och den tidigare rektorn i Nävekvarn 

(Gunnel) 

§ 80. Diskuterades vår strategi inför det kommande valet. Beslöts att vi anordnar en 

utfrågning av partiernas gruppledare under april 2014, att utfrågningen förläggs till Vrena 

Folkets Hus, att vi skall ha förberedda frågor och att utfrågningen skall ledas av en 

moderator. Även publiken skall ges tillfälle att ställa frågor. 

På grundval av de svar vi får vid utfrågningen och de övriga landsbygdsfrågor som kommer 

att vara aktuella under försommaren formulerar vi ett antal frågor som tillställs de olika 

partierna (alla får samma frågor) Svaren skall sammanställas i tabellform och publiceras i 

Södermanlands Nyheter (efter överenskommelse med redaktionen) 

§ 81. Beslöts att nästa möte skall hållas i Ripsa den 23 oktober. Ola Nilsson, STUA, skall 

inbjudas som inledare. Övriga möten fram till årsmötet är 27 november, 8 januari, 19 

februari och 12 mars (Årsmöte) 

§ 82. Mötet avslutades av ordföranden kl. 21.30 

 

Larz Johansson, sekr. 

 

C-G Colliander, ordf.                 Bengt Anglered, just.  

  


