Anteckningar vid Kvarsebo Byaråds möte, onsdagen den 11 maj
2022
Lokal: Båtklubben
Närvarande:
Claes Wärner, Båtklubben, claes_warner@bredband.net
Bengt-Olof /Lollo/Gustafsson, Båtklubben bengt.olof. gustavsson44@gmail.com
Göran Bjarnegård, Kvarsebo kultur mfl, gbjarnis@gmail.com
Jan Connman, PRO, jan.connmans@telia.com
Ideella föreningen Kvarsebo skola palm.inger@telia.com
Lisbet Paulsson, Kvarsebo-Säters vägförening, lisbet.paulsson@gmail.com
Morgan Johansson, Kvarsebo kultur, gunnelmorgan@telia.com
Irene Gustafson Kyrkliga syföreningen, irenegu@gmail.com
Jan Moberg Kvarsebo hembygdsförening, jan.moberg.nykoping@telia.com
Kajsa Holmberg, Svenska kyrkan, karin.holmberg@svenskakyrkan.se
Johan Connman. Kvarsebo IK, jconnman11@gmail.com
Per Rydberg, Brandvärnet, putte.rydberg@hotmail.com
Henrik Rasmussen LRF ej närvarande
1. Välkommen
Kvällens värd och ordförande för mötet, Claes Werner, Båtklubben hälsar välkommen och
förklarar mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet utsågs Lisbet Paulsson
Dagordning följer punkterna i tidigare byarådsanteckningar.
2. Rapporter om vad som händer i föreningarna
(Göran noterar till programbladet och ber om att bidragen från resp förening lämnas till
honom före den 10:e i månaden.)
Kvarsebo båtklubb
Arbetsdagar har ägt rum inför säsongen. Bojhyrare välkomnas att göra arbetsinsatser.
Föryngring i arbetet behövs. - Flotten ny förra året, men flytbryggan behöver förnyas.
Företrädare för kommunen har besökt klubben om detta. (Tommy Karlsson) Planen är ny
brygga före säsongens början, om inte planen håller repareras den gamla. Ägarförhållande av
båthudet utrett. Kommunen äger fastigheten och Båtklubben håller den i skick.
Allsångskväll 6 juli; Båtklubben upplåter plats och i övrigt bidrar Kvarsebo kultur och
Svenska kyrkan samt kyrkliga syföreningen med servering och erhåller intäkterna för denna.
Vi ev regn är Christinagården bokad av Kajsa.
Kvarsebo Hembygdsförening: Jan meddelar att föreningen haft årsmöte med ca 60 deltagare
Underhåll av sockenstugan från 1805, behov av målning. Medlemmar hjälper till.
Aktiviter närmast: Utflykt till Sörsjön/slåtterängar 14 maj kl 10.00
2 juli Hembygdsutflykt till Vårdkasen (Naturreservat/länsstyrelsen), arbete med att ta ner
virke till kasen.
12 juli Friluftsgudstjänst vid Trefaldighetskällan
I övrig hänvisas till medlemsblad och månadsblad.

Färjkarlsbergets bygdegemenskap: Jan Moberg meddelar att positivt förhandsbesked har
lämnats för 12 lägenheter. Markupplåtelse/tomträtt mellan Östkinds häradsallmänning och
kommunen löst. Vägfrågan har initierats. Avverkning av träd på området kommer att ske de
närmaste veckorna. 10 familjer har deponerat 10 000 kr var för förtur till lägenhet. Årsmöte
den 1 juni.
Meddelas vidare att utställning och stormöte om byggande av bostäder i Kolmården med
allmänt panelsamtal under rubriken ”Hur staten och kommunen kan stödja hyreshusbyggande
på landsbygden” äger rum 16 maj kl 18.00 i Sjövikskyrkan i Krokek
Kvarsebo IK: Johan Connman informerar om att klubben genomförde ett uppskattat
valborgsmässofirande i år med ca 600 personer. Midsommarfirande kommer att äga rum och
en hoppborg eftersöks. - Kolmårdsrundan två veckor efter midsommar behöver fler deltagare.
Däremot beräknas”Ultran” (Ultramaraton 69 km) få gott om deltagare, det tränas för fullt!
Simskolan ej klart för sommaren. Inväntas besked från NKK.
För arbeten på Klintvallen kallas folk vid behov/ej speciella arbetsdagar.
Planerade projekt: Naturnära lekplats med nedgrävda stubbar, mountainbikebana mm. Euanpassad gunga á 6000 kr.
Solceller - Bidrag söks från kommunen mfl
Föreningen Kvarsebo Skola&Förskola:
Inger Palm meddelar att det är vernissage i skolan 31 maj kl 13.30-16.30
Skolavlutning i kyrkan 9 juni kl 17(allmänheten kan delta). Den 15 aug startar höstterminen.
Kvarsebo Kultur: Morgan meddelar att teaterföreställning Bygdens söner är genomförd med
60 personer i publiken. Medverkan i allsångskvällen 6 juli.
På programmet i höst: 14 okt teater ”Fly me to the moon” och irländsk afton, 28 okt.
Bioföreställningar i Christinagården fortsätter i höst. (Sista söndagen i varje månad)
Brandvärnet:
Per Rydberg tar upp automatlarmet i kyrkan och vilka åtgärder som kan sättas in från
räddningstjänstens sida. Kajsa undersöker detta vidare med kyrkan om vad som är avtalat.
Anslagstavlorna vid brandstationen och vid gamla affären aktualiseras. Diskussion om vad
syftet är med att ha två anslagstavlor. Den vid brandstationen bör på lämpligt sätt märkas
”Föreningar”. Jan Moberg ombesörjer detta. Historiskt kring tavlorna beskrivs i bilaga nedan
från Inger Palm.
Vidare tas upp frågan om IB Jernqvist fortfarande är ombud för Kvarsebo i Kolmårdsnytt.
Påpekas att vem som, kan skicka in till redaktionen om vad som händer i Kvarsebo.
Svenska kyrkan/Kolmårdens församling:
Kajsa meddelar att samtliga aktiviteter är igång och hänvisar till anslag och månadsblad.
Särskilt nämns kyrkans musikal den 29 maj kl 11.00 med skolan, samt midsommargospel.
Medverkan i allsången 6 juli.
Påpekas tacksamt att insamlingar vid flera tillfällen under våren till Ukraina givit mycket gott
resultat.
Kyrkliga syföreningen: Irene meddelar att symöten/grupper äger rum andra torsdagen i varje
månad utom under juni-juli. Lotteriet och våfflor på påskdagen inbringade 6000 kronor till
Ukraina.
Medverkar i allsången 6 juni. Deltar i byloppis 28 maj samt i Östgötadagarna 3 sept.
Höstförsäljning i Christinagården 12 nov.

Studiecirkel med Svenska kyrkan om begravningsplatsernas kulturarv
Jan Moberg handleder en studiecirkel inom Sensus, tillgänglig för alla om kulturgravar. Det
finns ett studiematerial med handledning som följs.
Det görs en inventering med syfte att det skapas en skrift med korta berättelser om gravarna.
Askgravlund i Kvarsebo
I sammanhanget kommer frågan om en askgravlund upp. Askgravlund är mindre anonym än
en minneslund. I en sådan får mindre namnskylt finnas. Göran Bjarnegård får uppdraget att
från Byarådet tillskriva kyrkogårdsförvaltningen i pastoratet om en askgravlund vid Kvarsebo
kyrka. Se bilaga nedan
PRO Kvarsebo: Janne Connman meddelar att det är utflykt till Trosa den 24 maj samt
grillkväll den 9 aug.
Kvarsebo-Säters vägförening:
Lisbet meddelar att det är årsstämma den 28 maj kl 10.00 på Klintvallen. Handlingar utsända
och stämman annonserad i Kolmårdsnytt.
Frågor som medskick till styrelse och stämma är hur vinterväghållning vid vändplatsen vid
Båtklubben kommer att skötas när nu bussen dras in, samt en fråga om vägföreningen kan
ordna arbetsdag/ar för att hålla snyggt inom vägföreningens vägområde. - Sådant stärker
gemenskapen i området.
Kollektivtrafiken:
Per Rydberg meddelar vad som gäller avseende ”Närtrafik” dvs som finns där det är längre än
två kilometer till en hållplats. Telefon 0771-711020. Se blad i bilaga samt läs mer på
ostgotatrafiken.se/nartrafik
Vindskyddet på Klinten och Sörmlandsleden
Fråga ställs om ansvar för vindskyddet på Kvarsebo klint. - Det ligger inom naturreservatet
och ett namn Mikael Burgman nämns i sammanhanget. Även Sörmlandsleden/förening
aktualiseras.
3. Kommande möte
Nästa ordinarie möte möte med byarådet är onsdagen 17 aug kl 18.30 Värd då är
Vägföreningen och lokal för det mötet bokas vid dagens möte i Båtklubbens lokal.
4. Avslutning
Sammanträdet avslutas och ett samfällt varmt tack för gott fika och värdskap framförs till
Båtklubben.
Vid pennan
Lisbet Paulsson

Bilagor fortsätter nedan
Om närtrafik i separat bilaga

Bilaga till minnesanteckningar
Om anslagstavlan /inlämnat 12 maj 2022
Här kommer lite mer information om anslagstavlan vid Brandstationen.
När Kvarsebo Kultur (KvaKu) hyrde Logen erbjöd Bengt Cete föreningen att ta över den
anslagstavla som stod efter avfarten från motorvägen vid Strömsfors, om den snabbt togs
bort eftersom en ny skulle ersätta denna.
Rolf m.fl. hämtade anslagstavlan, men den blev aldrig uppsatt vid Logen eftersom det inte
blev något köp eller fortsatt hyra där.
Då bestämdes att tavlan i stället skulle sättas upp vid Brandstationen i stället, eftersom den
gamla tavlan i korsningen inte räckte till för all affischering.
Rolf grävde och göt plintar, satte upp tavlan och grusade upp en plan vid densamma.
Kjell Forsberg satte dit tre plattor att affischera på.
Planeringen var att föreningarna skulle ha 1-2 av plattorna, den tredje plattan till
allmänheten. “Någon” tillfrågades att sätta upp informationsskylt om detta, men det blev
aldrig gjort.
Morgan ordnade elkabel för belysning, som troligen flera föreningar i Byarådet bidragit
ekonomiskt till. Putte ordnade så elen blev ansluten till Brandstationen.
Hälsningar Inger

Bilaga till minnesanteckningar inlämnad 12 maj
Till Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping
Vid Kvarsebo Byaråds sammanträde onsdagen 2022-05-11 fick undertecknade Byarådets uppdrag att
kontakta kyrkogårdsförvaltningen i följande ärende. Byarådet består av representanter från samtliga
föreningar i Kvarsebo samt Kolmårdens församling.
Vi har allt oftare under senare tid mötts av frågan om det finns något alternativ till minneslunden på
Kvarsebo kyrkogård. Det är många som har sett hur vackra askgravlundar och askgravplatser har
anlagts inte minst här på kyrkogårdarna i Norrköping och därmed kommit fram till att man själv skulle
vilja välja en sådan gravplats som sitt sista vilorum. Även om minneslunden i Kvarsebo hör till de
vackraste känns det angeläget att det också här ska kunna erbjudas alternativ där man inte är helt
anonym, just det som en askgravlund och askgravplats erbjuder.
Kvarsebo 2022-05-11
Kvarsebo Byaråd
genom
Jan Moberg, ordf. i Kvarsebo Hembygdsförening
Göran Bjarnegård, ordf. i Kvarsebo Kultur

