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Fokus byarna Nybrostrand

Förklarande text till skissförslaget. Info från föregående utskick är skrivet med normal stil. Ny text/nya förslag 
skrivs med kursiverad stil.

Området kring boulebanan
Boulebanan har fem banor i dag. Fyra banor skulle räcka. Platsen för den femte banan kan inkluderas 
i den nya uteplatsen. Den nya uteplatsen kommer att ligga söder om befintliga banor och kommer att 
innebära att boulebanan växer. Dvs pergolan/uteplatsen blir en flexibel yta. (se skiss)

Området kring boulebanan/kiosken är torrt och sandigt.  Växter som planteras här måste vara 
torktåliga. En överenskommelse med byalaget skulle kunna göras, gällande vattning under 
etableringstiden. Vid pergolan sätts tåliga växter, vi jordförbättrar naturligtvis men markens befintliga 
beskaffenhet sätter ändå gränser.  Förslag är att sätta bokharabinda (lättskött och starkväxande. Fyller
snabbt stora ytor) och  kaprifol (tål sandiga jordar, doftar underbart!)

Förslag med busk- och trädplantering på gräsmattan vid boulebanan, som insynsskydd mot vägen, 
tittas vidare på. (Exakt läge på dessa planteringar kommer efter vi har fått info om alla ledningar i 
marken. Prel. placering är inritad på skissen) Förslag på buskar är paradisbuske och doftschersmin.

Buskplanteringar med ett enklare staket i kring anläggs längsmed Örnvägen, detta för att hindra att 
man som idag, parkerar på gräsmattan intill boulebanan.  Utformningsförslag se skiss. Förslag på buske
är Spirea ’Tor’ en lägre buske ca 1 m härligt frodig, med vita söta blommor, trivs på torrare stådorter.

Trafikfrågor
Hastighetsmätningar utförs i en vecka på Örnvägen. Därefter utförs mätningar på Granvägen. (TG 
hastighetsmätningen är pågående.) Mätningar utförda, resultaten finns i bifogat dokument.

Behovet och vikten av hastighetsreducerande åtgärder uppkom igen.TG och EH återkommer med 
förslag på åtgärder efter att mätningarna är genomförda. Det körs för fort på båda vägarna, visar 
mätningarna. Bedömningen är därför att det finns fog för att anlägga farthinder för att dämpa 
hastigheten. Våra trafikplanerare håller på att utreda vart dessa bäst anläggs. Förslagen som de håller 
på att titta på är öster om Hildas kiosk, norr om korsningen Asp-/Örnvägen och kring korsningen 
Gran-/Rönnvägen.



Det finns en parkeringsplats ca 150 meter väster ut, på Aspvägen. Denna skulle man kunna skylta till. 
Ny skyltning till Parkeringsplatserna samt skyltning och linjemålning. 

Skolskjutshållplatsen
Ytan vid skolbussen görs om. (se skiss) Den nya utformningen gör det säkrarare för barnen att vistas 
där. Busskuren flyttas och vi sätter nya cykelställ i anslutning till området.  
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