
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20180507

Plats: Hildas

Närvarande:Jan Ryd, Georg Persson, Margaretha Andersson, Anders Blixt, Rolf Harnert       
Förhinder: Jim Ewaldh , Fleming Eklund , Jenny Sandell

1. Sammanträdet öppnades.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Ekonomi och medlemsrapport

- BG      11 083:-
- PG      52 685:-
- Kass         74:-
Summa 63 842 :-
Antal medlemmar 395

5. Inkomna skrivelser,hemsida,facebook : -Therese Waldehov , Ystad kommun har skickat ett förslag 
på åtgärder vid Nybrostrandstorget .
- sista veckan har 110 besök på hemsidan gjorts , totalt 550 sedan räknaren startade .

6. Övriga rapporter :- Georg har deltagit i dagens Samrådsmöte ,BLR/Kommun , där bla kommunen 
meddelade att samtal förs med Trafikverket om en ev omdirigering av trafik från Kabusakorset till 
Herrestad /Ystad .
- Tidigare försök att samverka med Köpingebro byalag mot kommunen kommer framledes att ske 
som tidigare via BLR/Samverkansmöte .

7. Nybrostrandstorget: Möte är föreslaget 20180523 ,plats Hildas, med representanter från kommunen 
och Byalaget plus närboende, SPF, Hilda .

8. Verksamhetsplan , nästa Byablad :-Midsommar , bybor blir kontaktade för hjälp med att hämta 
björklöv, klä, resa stången och tältet . Lars Gunnar Larsson spelar dragspel , Georg är sång o 
lekledare , FK Ljud, Ystad , sätter upp högtalaranläggning .
- Jan ordnar valmöte senare hälften av augusti
- Jenny ordnar loppis vid Hildas ev lördagar kl 9-12 under tiden från Midsommar tom augusti.
- Lars Christersson ordnar Nybrostrands golfen .

9. Uppföljning :- Gemenskapslokal är vilande till efter sommaren
-Översiktsplan ,  Jan och Rolf tar sig an kommunens översiktsplan 
-Trafikverket  enl pkt 6

10. Mitt Nybrostrand bordlägges tillsvidare .
11. Medborgarförslag : inga
12. Övrigt : - Basketmålen är uppsatta .

- Efter skräpplockningen bör kommunen hämta det insamlade .
13. Nästa styrelsemöte 20180604 kl 1830 , Hildas .
14. Mötet avslutades 

         Ordf Jan Ryd                                                    Vid pennan Georg Persson


