
Styrelsemöte Nybrostrands Byalag 20181001
Plats :Hildas
Närvarande : Jan Ryd, Georg Persson, Anders Blixt, Fleming Eklund, Margaretha Andersson            
Ej närvarande : Jim Ewald, Rolf Harnert,Jenny Sandell
Närvarande bybor : Anders Lasson, Hilda, Else Marie Palm, Birgitta Rolf, Ewy Sätherström,
                                Tomas Andersson
Presentationsrunda och diskussion ang torget som behandlas under pkt 7.
                                 
1 Sammanträdet öppnades
2 Dagordningen godkändes
3 Föregående protokoll godkändes
4 Ekonomi och medlemsrapport
      BG    11083:-
      PG     30402:-
      Kassa      65:-
      Summa 41550:-
      Antal medlemmar 413 
5 Inkomna skrivelser: Förslag från Camilla Lindmark om upprensning av grönområdet mellan   
     Brushane – Svanvägen , Georg kontaktar Kommunen Parkavd .              
    Förslag från Ewy Sätherström att Hilda ska få rättighet för paketutlämning ,Byalaget kommer
    att stödja Hildas ansökan hos PostNord.   
6 Övriga rapporter : Jan informerade om BLR och Samrådsmöte, 2019 ska det ske ombyggnad på 
   Ystad station därmed kommer det att köras buss från Svarte – Köpingebro t/r som då passerar 
   Nybrostrand . Ystad kommun kommer att få ett landsbyggdsstöd på 18 milj .
   Beslöts om utdelning av vårt Byablad  vid kommunens Nyinflyttardag 20181201.
7 Nybrostrands Torg :
   Kommunens förslag med farthinder, skolbuss platsen och parkering mottogs positivt , 
   busskuren bör förses med tex plexiglas skivor för att läa bättre samtidigt bör framföras till 
   kommunen om ev ny skolskjutsplats på nynya området .
8 Verksamhetsplan: Vinprovning 26/10 Golfrestaurangen . Nybrostrand Lyser 2/11.
   ev aktiviteter om solceller, böcker, konst ,bytardagar hos Hildas .
9 Gemenskapslokal, Trafikverket om väg och cykelled samt våra kommunikationer var politikerna
   positiva att medverka till lösningar vid politiska mötet i augusti. Löften som vi kommer att
   följa upp så snart politikerna klarat ut hur det politiska ansvaret ska fördelas framöver
10 Mitt Nybrostrand är under bordläggning
11 Medborgarförslag : inga
12 Övriga frågor: Staketet längs Bussmevägen bör åtgärdas , fler papperskorgar längs stranden, 
     gångstigarna på södra sidan växer igen , badets parkering bör åtgärdas , åtgärder mot invasiva 
      arter , det finns numera fler tider att utnyttja i Scoutstugan , skadade basketmål är åtgärdade,
      gran är beställd .
     13 Nästa möte : 20181105 kl 1830 hos Hilda
14 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Jan Ryd                                                             Georg Persson
Ordf                                                                   Sekr

  
    


