
Protokoll fört vid möte med styrelsen för kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 7, 2012-08-21 

Närvarande: C-G Colliander, Bengt Anglered, Gunnel Linnertz, Jacqueline Hellsten, Larz 

Johansson och Bertil Sannel 

§ 85. 

Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 86. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jacqueline Hellsten 

§ 87. 

Den föreliggande dagordningen godkändes 

§ 88. 

Larz Johansson hade sammanställt en promemoria om livsmedelsförsörjning på landsbygden 

(utsänt till styrelsen vis e-post) Promemorian innehöll även ett förslag till handlingsplan. 

Efter en lång och djupgående diskussion beslöt styrelsen att arbeta vidare efter den 

föreslagna handlingsplanen. Rapport på nästa styrelsesammanträde. 

§ 89. 

I kassörens frånvaro fanns ingen ny ekonomisk rapport att ta ställning till 

§ 90. 

Rapporterades att sex fullmäktigeledamöter tackat ja till vår planerade hearing, en har 

tackat nej. De som ännu inte svarat skall få en ny påminnelse 

§ 91. 

Rapporterades att kommunen reviderat sitt förslag till ny översiktsplan. Förändringen består 

i att de områden som markerats som möjliga undantag från strandskyddsbestämmelser har 

minskats i omfattning på anmodan av länsstyrelsen. Förändringen föranleder inget nytt 

yttrande från Kommunbygderådet 

§ 92. 

Regionförbundet Sörmland har utarbetat en ”Sörmlandsstrategi 2020” som nu är föremål för 

ett remissförfarande. Man anordnar dessutom en konferens i ämnet den 29 augusti i 

Katrineholm. Remisstiden löper ut före vårt nästa sammanträde varför styrelsen kommer att 

få ett utkast till yttrande via e-post. 



§ 93. 

Vid föregående sammanträde uppmanades de ansvariga för respektive ansvarsområde att 

presentera en handlingsplan. Gunnel Linnertz föredrog en plan för näringslivsfrågor på 

landsbygden som hon även kommer att sända ut via e-post till styrelsens ledamöter. 

Styrelsen ser fram mot fler förslag. 

§ 94. 

På ordförandens initiativ förde vi en diskussion om marknadsföring av Kommunbygderådet 

och dess arbete. Alla var överens om att vi behöver synas och höras mer i den allmänna 

debatten om landsbygden och dess villkor. Ett sätt är att skriva insändare med eget budskap 

eller att svara på sådana inlägg som behöver ett tillrättaläggande. Vår hemsida är även 

öppen för blogginlägg och vi kan även utnyttja andra sociala media. Alla styrelseledamöter 

uppmanas att aktivera sig! 

§ 95. 

Nästa sammanträde kommer att hållas i Nävekvarn den 25 september. Lokal meddelas i 

kallelsen. 

§ 96. 

Ordföranden tackade Bertil Sannel för att han ordnat med lokal och förträfflig förtäring samt 

avslutade mötet kl. 21.00 

 

 

Larz Johansson, sekr.        C-G Colliander, ordf.      Jacqueline Hellsten, justerare 


