
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20190304

Plats: Hildas

Närvarande:Jan Ryd , Georg Persson, Anders Blixt, Margaretha Andersson, Rolf Harnert, Fleming Eklund
Närvarande bybor : Sten Arnfeldt       
Ej närvarande : Jim Ewaldh , Jenny Sandell

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

- BG      11 083:-
- PG      58 710:-
- Kass         65:-
Summa 69 858 :-
Antal medlemmar 367 som hittills betalt .

5. Inkomna skrivelser : Ystad kommuns Översiktsplan 2030, Rolf är sammanhållande i kontakterna 
med kommunen  ev ordna gemensamt möte med Köpingebro Byalag .
Förslag om att starta en föräldragrupp för fritidsaktiviteter för skolungdomar.
Byabladen är distribuerade via utskick till betalande medlemmar 
Hemsidan är uppdaterad 

6. Övriga rapporter: Fleming rapporterade från dagens samrådsmöte -info om kommunens 
översiktsplan 2030, kommunen mottager tacksamt synpunkter . - info ang stora tågstoppet till hösten
kommer att finnas på kommunens hemsida. - Under BLR:s årsmöte beslöts att Byalagen kan söka 
upp till 1200:- för olika ändamål . - ytterligare driftspengar kan sökas hos kommunen .
Sten info om ev en vandrings/naturstig vid Nybroån genom Golfbanan. 

7. Nybrostrands torg -enligt projektledaren ska arbetet ske under april   .
8. Årsmötet: scoutstugan är bokad , talare är energirådgivare Eva Hansson – kallelse / dagordning finns

på Byabladet och hemsida , verksamhetsberättelse, bokslut och budget finns på hemsidan.
Styrelse förslag : Jan Ryd 1 år ,Anders Blixt2 år, Georg Persson 2 år, Rolf Harnert2 år, Margaretha 
Andersson1 år, Jenni Sandell 1 år, Sten Arnfeldt 1 år (ny), suppleant Fleming Eklund 1 år, Lars 
Rasmusson 1 år (ny) . Revisorer: Jim Andersson, John Erik Hahne, ej omval Christian Ejlertsson.

9. Kommun/trafikverk: uppföljning av frågor med kommunen , - hur fungerar utfarten från nya västra 
området och Nybrostrand skylten bör flyttas norrut mot Köpingebro .

10. Vinprovning 12/4 värd Margaretha , 26/4 värd Georg.
11.  Mitt Nybrostrand – fortsatt bordlagt.
12. Medborgarförslag: inga
13. Övrigt : Jan föreslår ett kulturutskott i byalaget och ev medlemsskap i Ystad Riksteaterförening , - 

Anders har beställt tömning av komposten, - Georg har förberett Valborgsfirandet med polistillstånd, 
kör, Lavelund levererar brännbart.

14. Nästa möte :20190401 kl 1830 Hildas.
15. Ordförande avslutade mötet . 

            Jan Ryd                                                                          Georg Persson


