
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20190506

Plats: Hildas

Närvarande:Jan Ryd ,Georg Persson,Margaretha Andersson,Rolf Harnert,Fleming Eklund,Lars Rasmusson
Ej närvarande : Anders Blixt, Jenni Sandell, Sten Arnfeldt
Närvarande bybor: Kerstin Svensson

1. Sammanträdet öppnades
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Ekonomi och medlemsrapport, extra kostnader för kör och högtalare .

- BG      11 083:-
- PG      42 854:-
- Kassa      165:-
Summa 54 102 :-
Antal medlemmar 386 som hittills betalt .

5. Inkomna skrivelser : Info om invasiva växter från Kerstin Svensson , enl pkt 13.
Hemsidan är uppdaterad , kommentarsfältet är stängt pga mycket spam meddelande.

6. Övriga rapporter: Konstslingan upplevdes positivt, alla 100 påskäggen utdelade .
Vinprovningarna :38+20 deltagare, beslöts att hålla 1 ggr/vår -höst.
Strandstädningen första av tre genomförd
Valborgsfirandet: ca 500 njöt av Löderups Körsällskap (23 sångare) och bålet. Georg kollar YA
Naturstig vid Nybroån kan utvecklas med trivselpengar från kommunen .
Ystad Riksteaterf:Jan undersöker och tar en diskussion med vårt kulturutskott. 
Rolf info från samrådsmöte: ang tågstoppet i höst kommer en mindre info om detta före och en större
efter sommaren. Översiktsplanen 2030 ställs ut under hösten 2019/våren 2020 ,skall antagas senare 
under2020. Kommunen avdelar 100000:-till byarna utöver Fokus. Arkeologisk undersökning 
kommer att ske på triangelytan söder Köpingebro öster vägen. App för felanmälan finns.

7. Nybrostrands torg : Pergula,boulbana med växter,häck och skolbusshållplats klart, asfaltering sker 
inom kort , fartdämpande årgärder kommer senare, invigning i augusti.

8. Jan tar uppföljnings möte med kulturutskottet för olika evenemang ,budgetera 5000:-, vidare 
försöker Jan få igång ett föräldra utskott .

9. Dags att följa upp våra frågor med kommun/trafikverk , Jan samordnar tid och plats.
10. Rolf redogjorde för ÖP 2030, vårt svar och inkomna synpunkter från bybor. Vårt svar är förankrat i 

styrelsen som nu formellt godkände detsamma .Yttrandet finns på hemsidan/Samråd.
11.  Kommande aktiviteter: Manusstopp nästa Byablad 24/5, delas ut v23.

Midsommarafton 21/6 ,fler medhjälpare behöver rekryteras, netto avkastning till Barncancerf, Georg
har sökt polistillstånd.

12. Mitt Nybrostrand: en del punkter är genomförda . 
13. Invasiva växter:Kerstin Svensson informerade om Tysklönn,Snöbär(Smällebär)Vresros och Parkslide

växter som sprider sig och tränger bort våra naturliga arter. Info på hemsida/Byablad och FB.
14. Medborgarförslag – inga
15. Övriga frågor: Tennisbanan ska anlägga Paddelbana där  basketkorgarna stått , ny plats blir 

gröningen mellan gamla och nya området .
16. Nästamöte 20190603 kl 1830 Hildas

Ordf tackade och avslutade mötet.

            Jan Ryd                                                                          Georg Persson


