
Ansökan om medel till åtgärder i Byarna 2018

Sökande

Nybrostrands byalag        Jan Ryd (ordf)

Nattviolsvägen 29            0703881428

27171  Nybrostrand            janne.ryd@gmail.com

Motivering till ansökan

Nybrostrands centrum/torg är i stort behov av uppfräschning . Nedslitna gator och grönområden 
samt en trafikfarlig miljö i form av angränsande gator och landsvägen. Med denna ansökan avser vi
att åstadkomma ett attraktivt, säkrare tillgängligt och trivsamt centrum, ett byatorg, som alla 
oavsett ålder kan mötas i vårt kära Nybrostrand. 

Trafiksäkerheten kräver att farthinder placeras på Granvägen och Örnvägen. Omgående 
nödvändigt för skolbarnen som går till och från skolbussens hållplats på torget. Trots att 
hastigheten är 30 så krävs fartdämpande chikankurvor för att dämpa hastigheten. Vi anser att 
bästa underhållsfria lösningen är att tre cementrör med diameter 1,0 – 1,5 meter läggs på asfalten 
och förses medreflexer. Rören fylls med jord och förses med vintergröna växter. Det inbördes 
avståndet måste tillåta att utryckningsfordon kan passera. Men ändå vara så att alla förare måste 
anpassa hastigheten. Placeras så snävt att fordon inte kan mötas och företräde regleras med 
skyltar. På Granvägen placeras de från transformatorstationen norrut. På Örnvägen placering 
utmed staketet vid nerfarten till vägtunneln. 

Gatorna repareras och parkering anordnas. Gatornas asfalt är uppgiven på många ställen, 
provisoriska lagningar och trasiga kanter måste repareras.  Det behövs en parkeringsplats och vi 
förordar en parkeringsplats med snedställda parkeringsrutor utmed Örnvägen framför 
bouleplanen. Utbredning 30 m räknat från ”Hildas” nordvästra hörn. För närvarande trasig öde 
gräsmatta. Här krävs schaktning, underarbeten i form av bärlager, förses med kantstan, asfalteras 
samt påmålning av parkeringsrutor.

Väntplatsen för skolbussen är i mediokert skick. Busskuren bör snyggas upp och likaså markytan 
där barnen vistas i väntan på bussen. Cykelställ med tak anordnas. Platsen bör göras trivsammare 
med växtlighet runt om.

Pergola byggs utmed boulebanans södra sida. Vi vill att det byggs en pergola så underhållsfri som 
möjligt. Dels för att inrama torget till en trivsammare mötes plats. Men också för att torget ska 
upplevas mer attraktivt från vägen och inbjuda till besök. Längd 18 m bredd 4 m med utgångspunkt
från ”Hildas” sydvästra hörn. Dock förskjuten 1 m söderut så att gräsyta omgärdar hel bouleplanen.
En pergola vars stomme är av tryckimpregnerat trä.  Dess hela södervägg förses armeringsrutnät så
växter kan klänga. Pergolan förses med cementplattor på marken av samma typ som runt ”Hildas”. 
Söder om pergolan bör det planteras vintergröna växter längs hela dess utbredning. Därtill växter 
som klänger sig upp längs rutnätet. Pergolan kan eventuellt delas upp i rum med hjälp av 
växtlighet. Bänkar med bord placeras i pergolan men också några sittvänligare bänkar. 
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Uppskattade kostnader

Trafiksäkerhet-farthinder            10 - 15000

Gator och parkeringsplatser        75 - 100000

Väntplats – skolbuss            20 - 25000

Pergola/berså och växter            50 - 60000

SUMMA                155 – 200000

Detta är uppskattade kostnader. Vår ambition är att samråda mer kommunens sakkunniga och de 
boende i Nybrostrand om detaljutformningar. Vill skapa delaktighet och genom medverkan 
åstadkomma att det blir en attraktiv mötesplats för alla invånare i vår by.

Kontaktpersoner

Jan Ryd, uppgifter enligt ovan, eller Georg Persson, mobil 070 312 1807 epost 
georgpersson47@gmail.com.  Vi har gemensamt utformat ansökan på uppdrag av byalagets 
styrelse och är lika insatta i vad vi avser med densamma.
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