
Minnesanteckningar 2019-01-24
Närvarande: Kristina Bendz, KB Ystad kommun

Jan Ryd, JR Nybrostrands byalag
Georg Persson GP Nybrostrands byalag
Fleming Eklund FE Nybrostrands byalag
Rolf Harnert RH Nybrostrands byalag

Syfte Att öppna upp för nya kontaktvägar för fortsatt diskussion avseende 
gemensskapslokal, trafikfrågor/bullerfrågor, kommunikationer och samhällsplanering.

Underlag för mötet var dokumentet ”Mötespunkter i sammanfattning vid möte med 
Ystad kommun- Nybrostrands byalag 2019-01-24”, se bilaga.

Noteringar

1. Gemenskapslokal

Diskuterades eventuell lokal, 40-50 m2, vid Nybrostrands förskola. Kan eventuellt 
kombineras med skyddsrumsutbyggnad. Ansvarig för eventuell utbyggnad av förskolan är 
Krister Olofsson, Förvaltningschef. KB lyfter frågan med Krister Olofsson.

2. Trafik/buller

Belysning längd väg 9 är en kommunal fråga. Finns även motsvarande önskemål från bl.a. 
Svarte. KB tar upp frågan internt.

Kristina Bendz redovisade att en åtgärdsstudie är initierad hos Trafikverket för att leda 
trafiken från Kabusakorset till Herrestad istället för genom Sandskogen. Kommunen 
medverkar i detta.

Kommunen har inplanerat möte Trafikverket i april för att diskutera allehanda trafikfrågor i 
kommunen. Enligt KB accepterar inte Trafikverket att andra aktörer medverkar. Byalagets 
önskemål skall kanaliseras via Tobias Gustavsson på kommunen. Tobias och FE initierar ett 
nytt möte för att ge underlag till kommunen inför kommunens möte med trafikverket. 

3. Kommunikationer

Linjenätet för ”gröna bussarna” ses över regelbundet. Från om att förlänga linjen från Ystad 
saltsjöbad till Nybrostrand tas upp med Tobias Gustavsson som är ansvarig för 
kommunikationer inom kommunen.

Bra kommunikationer lyftes som viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

I kommunen finns ett nyinstiftat ”Hållbarhetsutskott”. Hållbarhetsutskottet är en 
sammanslagning av Folkhälsoutskottet och Miljöutskottet. Ordförande är Gunilla Andersson.

4. Samhällsplanering

Pågår framtagning av en ny översiktsplan för hela kommunen dvs även Nybrostrand ingår.

Ingen fördjupad översiktsplan för Nybrostrand planeras eftersom det inte finns mer 
tillgänglig mark för utbyggnad. Viss mindre förtätning är dock möjlig.

Kommunen är intresserad av att stödja större solcellsutbyggnader. Ansvarig för kommunens 
satsningar är Laila Ekman.

Rolf Harnert C:\Users\Georg\Byalaget\Samråd\Minnesanteckningar 2019-01-24[5993].odt Sida 1 av 2



Bilaga till Minnesanteckningar 2019-01-24

Mötespunkter i sammanfattning 

vid möte Ystad kommun – Nybrostrands byalag, 2019-01-24

Närvarande från byalaget: Jan Ryd, Georg Persson, Rolf Harnert och Fleming Eklund.

Gemenskapslokal. 

Det behövs en gemenskapslokal för alla åldrar i Nybrostrand. Vi vill involveras i en kreativ 
process för att finna en lösning i anslutning till förskolans utbyggnadsbehov. Kanske lämpligt 
att beakta att det inte finns något skyddsrum i Nybrostrand. Även äldreomsorgens behov 
bör beaktas. Kanhända finns det fler kommunala behov att beakta.

Trafiken, väg 9 och cykelleden.

Biltrafiken genom Nybrostrand är problematisk. För höga hastigheter och besvärande buller. 
Cykelleden Ystad – Nybrostrand är farlig. Belysning saknas delvis och räcke hela sträckan. 
Kommunen förväntas initiera ett gemensamt möte med Trafikverket och oss för att 
diskutera problemen och lösa dem.

Kommunikationer.

Klimatet kräver nya hållbara kommunikationslösningar. Vi vill involveras i en kreativ process 
för att beakta kommunikationsbehoven för Nybrostrands invånare. Ambitionen är att 
förbättra kommunikationen och samtidigt minska bilismen. Att effektivt nyttja stadens 
bussar, skolbussar samt regionens bussar och tåg i samverkan. Likaså underlätta cyklismen. E

Samhällsplaneringen/översiktsplaner

Nybrostrand och Köpingebro växer samman. Detta tycks inte vara beaktat i gällande planer. 
Vi är frågande till detta och anser att i all samhällsplanering bör vi ses som en tätort. 
Kommunala resurser bör så effektivt som möjligt disponeras för båda byarnas lika nytta, så 
skapas långsiktig hållbarhet. Om detta vill vi ha en politisk diskussion med ansvariga. 
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