
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Kommunbygderåd Nyköping 

Protokoll nr 8, 2012-09-25 

Närvarande: C-G Colliander, Bengt Anglered, Gunnel Linnertz, Bertil Sannel, Tord Bonde, 

Monika Crafoord, Marie Hansson, Kristina Leivik och Larz Johansson 

§ 97. 

Mötet öppnades av ordföranden C-G Colliander 

§ 98. 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Monika Crafoord 

§ 99. 

Den föreliggande dagordningen godkändes 

§ 100. 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport, den ekonomiska ställningen är fortfarande god. 

Diskuterades möjligheterna till bidrag för kommande verksamhetsår. Larz tar kontakt med 

kommunen, C-G talar med Sörmlands Sparbank och Tord lämnar in en ansökan om 

föreningsbidrag till landstinget. 

§ 101. 

Till vår planerade hearing med fullmäktigeledamöter den 20 november har 11 tackat ja, 2 nej 

och resten har inte svarat trots upprepade påminnelser. Vår tillträdande landshövding, 

Liselott Hagberg har lovat att inledningstala. Larz talar med Olof Jonmyren på SN om han vill 

vara moderator, i annat fall skall vi fråga Sören Larsson. Lokalfrågan hålls öppen tills vidare 

men Larz undersöker lokal i Stigtomta, nästa alternativ är Runtuna Bygdegård. Kaffe och 

kaka kommer att serveras. Inbjudan går ut till alla våra medlemsföreningar och genom 

annons. Högtalaranläggning skall finnas på plats. En arbetsgrupp bestående av C-G, Gunnel, 

Tord och Larz förbereder frågor inför nästa styrelsemöte. 

§ 102. 

Rapporter från arbetsgrupper: Larz rapporterade att länsstyrelsen kan bidra med 50 000 

kronor till en förstudie om livsmedelsförsörjning på landsbygden under förutsättning att två 

kommuner vill medverka. Förutom Nyköping har Katrineholm meddelat att de deltar och 

ställer personal till förfogande. Projektansökan kommer att lämnas in till länsstyrelsen. 

Gunnel rapporterade om sitt arbete med näringslivsutveckling där hon bl.a. haft kontakt 

med Svenskt Näringsliv som ställt sig positiva till en enkät riktad till landsbygdsföretag. 



Kontakt skall tas med Företagarna i Nyköping/Oxelösund och med Östsvenska 

Handelskammaren. 

Marie och Monika berättade om sina tankar när det gäller landsbygdsturism. Merparten av 

inkommande besökare är sådana som besöker släkt och vänner och som stannar under 

några dagar. Vi har ofta bortsett från den målgruppen men just landsbygden kan erbjuda 

många intressanta besöksmål och detta kanske skall vara vår nisch inom turist- och 

besöksnäringen. Marie och Monica bygger vidare på sitt nätverk och överlåter till befintliga 

organisationer (STUA och kommunens turistorganisation) att svara för utbildningsinsatser 

och intern konferensverksamhet. 

Tord rapporterade från sitt arbete med vattenvårdsfrågor. En fråga som är högaktuell är att 

rusta upp befintliga laxtrappor i Nyköpingsån. Detta sker i samarbete med Nyköpingsåarnas 

Vattenvårdsförbund (Jerry Persson) 

Bengt rapporterade om byggfrågor. Läget är något förändrat då Nyköpingshem sålt 

merparten av sitt fastighetsbestånd på landsbygden till Dalhälls fastighetsbolag. 

Bertil tog upp frågan om den dåliga anpassningen av de nya tidtabellerna för busslinjer. Ett 

sätt att möta detta är att kräva att kommunbygderådet får bli remissinstans när tidtabeller 

skall upprättas. Han kommer att ta kontakt med Rolf Hallström för att föra frågan vidare. 

§ 103. 

Larz Lämnade en rapport från en bostadsmarknadsdag i Mariefred som hade till syfte att öka 

bostadsbyggandet i länet. Under hela dagen nämndes inte ordet ”landsbygd”. Larz har 

påpekat detta i en debattartikel i SN. 

§ 104. 

Ordföranden uppmanade alla att vara aktiva med insändare, debattartiklar och på vår 

nyöppnade blogg. Alla sådana insatser bidrar till vår marknadsföring – utan kostnader! 

§ 105. 

Vid årets landsbygdsriksdag i Ronneby medverkade Åsa Ingårda och visade på de problem 

företagare på landsbygden har när det gäller skyltar. Frågan har aktualiserats av 

Länsbygderådet i en skrivelse till Landsbygdsdepartementet. Larz och Rolf har haft ett möte 

med ledningen för Hela Sverige skall leva och nu förbereds en uppvaktning hos 

landsbygdsministern. Frågan drivs vidare av Länsbygderådet med även vi skall lyfta den i 

olika sammanhang. 

§ 106. 

Larz meddelade att vårt remissvar över regionförbundets ”Sörmlandsstrategi 2020” lämnats 

in. (bilaga till protokollet) 



§ 107. 

Meddelades också att vår skrivelse med anledning av länsstyrelsens yttrande över Kap. 13 i 

kommunens översiktsplan lämnats till länsstyrelsen. (bilaga till protokollet) 

§ 108. 

Under övriga frågor meddelades att Kommunfullmäktige antagit förslaget till 

Landsbygdsstrategi och att Jordbruksverket anställt en landsbygdsstrateg (Christel 

Gustavsson) med uppgift att bevaka frågor om landsbygdsutveckling. Vid lämpligt tillfälle 

skall vi bjuda in henne till Kommunbygderådet. 

§ 109. 

Beslutades att vi skall gå ut med ett nyhetsbrev till våra medlemsföreningar i mitten av 

oktober där vi också bjuder in till vår hearing med landsbygdspolitiker. 

§ 110. 

Nästa styrelsesammanträde hålls den 23 oktober. Plats meddelas i kallelsen. 

§ 111. 

Mötet avslutades av ordföranden som tackade Gunnel för de goda smörgåsarna med 

hemodlade vindruvor och tomater. 

 

Larz Johansson, sekr.        C-G Colliander, ordf.       Monika Crafoord, just. 

 


