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Minnesanteckningar 2019-06-25 

Närvarande:  Kristina Bendz,  KB Ystad kommun 

Jan Ryd,  JR Nybrostrands byalag 

Georg Persson GP Nybrostrands byalag 

Sten Arnfeldt SA Nybrostrands byalag 

Rolf Harnert RH Nybrostrands byalag 

 

Syfte Att följa upp punkter noterade i minnesanteckning 2019-01-24 angående bland annat 

gemensskapslokal, trafikfrågor/bullerfrågor, kommunikationer och samhällsplanering. 

  

Noteringar 

1. Gemenskapslokal 

KB informerade att skolförvaltningen fått direktiv att hantera frågan om gemensamhetslokal 

i samband med eventuell utbyggnad av skollokaler i Nybrostrand. Frågan således fortfarande 

öppen. 

 

Byalaget är öppen för en temporär lösning t.ex med baracker. 

 

2. Trafik/buller 

Byalaget har haft kontakt med Tobias Gustavsson angående buller längs väg 9, GC-väg längs 

väg 9 och kommunikationer. 

 

Bullerproblematiken är delvis kopplat till höga hastigheter. För att sänka hastigheten har 

byalaget föreslagit t,ex. montering av gummipållare där hastighetsbegränsning till 50 km/h 

börjar. Enligt Tobias Gustavsson hänvisar Trafikverket i vissa fall till medfinansiering av 

åtgärder. KB lyfter frågan om medfinansiering inom kommunen. 

 

Olyckstillbud har förekommit vid utfart från Nybrostrand (Nybrostrandsbadet). Heldragen 

linje (omkörningsförbud) bör målas i vägbanan. RH tar fram skrivelse till Trafikverket med 

begäran om att heldragen linje skall målas i princip inom hela sträckan med 

hastighetsbegränsning 50km/h. 

 

Följande punkter kvarstår  

• Belysning längd väg 9 är en kommunal fråga. KB äger frågan 

• Avbärarräcke längs väg 9.  Väntar på svar från TG. 

 

3. Kommunikationer 

KB informerade om att frågan om autonoma bussar diskuteras inom kommunen och att 

sträckan Nybrostrand - Köpingebro anses som lämplig. Kan eventuellt bli aktuellt fram mot 

tidtabellsskiftet december 20/21. 

 

4. Samhällsplanering 

Byalaget har lämnat synpunkter på förslag till översiktsplan. I remissvaret anges bl.a.: 
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• vikten av att det anordnas goda kommunikationer mellan Nybrostrand och 

Köpingebro. 

• att byalaget är positiva till en gemensam fördjupad översiktsplan för Köpingebro och 

Nybrostrand och vill aktivt delta i detta arbete. 

• att med beaktande av Nybrostrands storlek är det viktigt att kommunal service 

prioriteras även i Nybrostrand 

• att den tänkta förbifarten från Kabusa till St herrestad är viktig för att minska 

bullerproblematiken i Nybrostrand och i Sandskogen 

• att byalaget inte har någon invändning mot campingen i öster om kommunen anser 

denna lämplig. Dock finns farhågor om risker vid utfart till väg 9 och korsande 

gångtrafik. 

 

5. Övrigt 

JR redovisade en oro för begynnande knarkproblem. Har fått telefonsamtal från en förälder 

till en person på nya LSS-boende som informerat om att det hanteras knark på boendet. 

Byalaget anser det viktigt att få till stånd en gemensamhetslokal som ger möjlighet att bl.a. 

fånga upp våra ungdomar med aktiviteter för att minska risken för att hamna i 

knarkberoende. 

 

SA redovisade möjlighet till en ”Naturstig” längs Nybroåns östra sida från väg 9 upp mot 

Köpingebrovägen. Eventuellt även ta fram en karta som visa på sträckningen. KB lyfter 

frågan inom kommunen. 

 

Nybrostrandstorgs ombyggnad är positivt. Mindre arbeten (farthinder, ytterligare några träd 

och två bänkar) kvarstår. Byalaget är mycket nöjda med utformningen och kommunikationen 

med kommunens handläggare. JR återkommer med lämpligt datum för invigning. 

 

SA tipsade om Naturvårdsverket broschyr om inversiva arter och att denna eventuellt skulle 

kunna delas ut inom kommunen. 

 

 

 Vid pennan 

 Rolf Harnert 


