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Verksamhetsplan – 2020. 
 

Orientering 
Nybrostrands Byalag är en ideell förening bestående av fastighetsägare, hyres- och 

bostadsrättsinnehavare.  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen och att vara 

remissinstans till kommunen i frågor som är av intresse för medlemmarna. 

Arbetet inom föreningen styrs av en styrelse bestående av 9 personer. Förutom styrelsen 

finns arbetsgrupper/utskott med ansvar för specifika områden. 

Information om föreningens arbete och aktiviteter redovisas dels på föreningens hemsida 

”www.nybrostrand.se” samt på facebook. Dessutom ger styrelsen ut skriften ”Byabladet” 

där information om olika planerade och genomförda aktivitet presenteras.  

Planerade medlemsaktiviteter 
● Valborgsmässofirande. Firandet är öppet för alla, både medlemmar och 

utomstående. Liksom tidigare år bedöms deltagandet vara stort 400-500 personer 

men är naturligtvis beroende av vädret. Aktiviteten bekostas via medlemsavgifter. 

Firandet omfattar: 

o körsång av inhyrd kör 

o tändning av bål på stranden. 

● Midsommarfirande vid scoutstugan/stranden. Firandet är öppet för alla, både 

medlemmar och utomstående. Liksom tidigare år bedöms deltagandet vara stort 

400-500 personer men är naturligtvis beroende av vädret. Aktiviteten bekostas via 

medlemsavgifter. Intäkter erhålls via lotteriförsäljning.  Firandet omfattar: 

o iordningställning av midsommarstången 

o dans kring midsommarstången under ledning av inhyrd musiker 

o lotteriförsäljning. 

● Nybrostrandsloppis. Loppis anordnas 2:a lördagen i juli månad. Loppisen är öppen 

för medlemmar och utomstående. Aktiviteten bekostas via medlemsavgifter. 

● Nybrostrandsgolfen. Nybrostrandsgolfen är öppen för alla medlemmar och 

genomförs under juli månad. Aktiviteten skall vara självfinansierad. 

● Nybrostrand lyser. Nybrostrand lyser genomförs parallellt med ”Österlen lyser”. 

Aktiviteten är öppen för alla medlemmar och tilldrar sig på Nybrostrands torg där 

marshaller tänds och byalaget bjuder på korv. Aktiviteten finansieras via 

medlemsavgifter. 

● Trivselkvällar. Trivselutskottet organiserar olika trivselkvällar för medlemmarna t.ex. 

vinprovning, allsångsafton m.m. Aktiviteterna skall vara självfinansierade. 
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● Kulturarrangemang. Olika typer av kulturaktiviteter arrangeras av byalagets 

Kulturutskott. Aktiviteterna skall vara självfinansierade (se även under ”Övriga 

aktiviteter, punk 6 nedan). Under året planeras  

o gemensam utställning av i föreningen aktiva konstnärer under 

Konstveckan/Påskveckan 

o frukostmöten med intressanta föredrag. 

o allsångskväll 

● Fortbildning. Fortbildningsutskottet ansvarar för informationsmöten/samman-

komster i avsikt att öka medlemmarnas kunskap inom diverse områden. Under året 

genomförs studiecirklar om Nybrostrands historia som arrangeras och bekostas av 

Medborgarskolan. Övriga aktiviteter skall vara självfinansierade eller bekostas via 

bidrag från studieförbund eller Sparbanken Syd. 

Övriga aktiviteter 
● För att utveckla verksamheten samt avlasta styrelsearbetet skall under året följande 

utskott formaliseras, Trivselutskottet, Kultur- och fortbildningsutskottet samt 

Ungdomsutskottet. Varje utskott skall bestå av minst 3 ledamöter. 

● ”Nyinflyttardag” arrangeras av byalaget på golfklubbens restaurang. Syftet är att 

informera om Byalaget och Nybrostrand samt att försöka fånga upp personer som 

kan vara intresserade av styrelse- och/eller utskottsarbete. Aktiviteten bekostas av 

medlemsavgifter. 

● Diskussion med Nybrostrands Tennisklubben, Nybrostrands golfklubb och 

Nybrostrands scoutkår planeras under 1:a kvartalet för att starta aktiviteter för 

Nybrostrands ungdomar och för att stärka klubbarnas ungdomsverksamhet. Detta 

kan avse t.ex. padelspel och golfintroduktion/spel en eftermiddag i veckan eller 

medverkan i scouterna verksamhet. Styrelsen ansvarar initialt för aktiviteten men tas 

på sikt över av ungdomsutskottet. 

● Ungdomsutskottets arbetsområde definieras och aktiviteterna fastställs. Syftet med 

projektet är att skapa aktiviteter för Nybrostrands ungdomar. Projektet finansieras 

initialt av byalaget för att sedan bli självfinansierat via anslag från Leader och/eller 

Sparbanken Syd.  

● Distribution av ”Byabladet” har hittills skett genom utdelning och utskick via post. 

Under 2020 planeras för digital distribution via E-post eller SMS. Under första 

halvåret insamlas e-postadresser och mobilnummer från medlemmar i syfte att 

skapa ett digitalt medlemsregister. Information om övergången till digital distribution 

görs i Byablad 1, 2020. 

● Byalagets ekonomi skall stärkas genom sponsoravtal och annonsering i Byabladet. 

● För att finansiera kulturarrangemang och fortbildningsverksamhet ansöks om medel 

från Sparbanken Syd. 
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Budget och resultatsammanställning År: 2020 
        Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 

Intäkter         

  Medlemsavgifter   65000 58750 64500 0 

   Tillk. inbet t.o.m. 2018-12-31   - 23550 - - 

   Avgår inbet. T.om 2019-12-31   - -19900 - - 

  Avgifter aktiviteter   - - - - 

   Valborgsmäss   - 0 0 0 

   Midsommar   4000 4780 5000 0 

   Nybrostrandsloppis   - 0 0 0 

   Nyinflyttardag   - 0 0 0 

   Nybrostrandsgolfen   - 0 0 0 

   Nybrostrand lyser   - 0 0 0 

   Trivselutskottet   26000 20100 32000 0 

   Kultur/bildningsutskottet   - 0 3000 0 

   Ungdomsutskottet   - 0 25000 0 

  Sponsring och annonser   - 0 5000 0 

  Håll Skåne rent   6000 6000 6000 0 

  BLR Bidrag   - 1200 1200   

  Övrigt (dubbla medlemsavg,)   - 1360 0 0 

   Summa:   101000 95840 141700 0 

Kostnader          

  Administration       - 

   Styrelse, års- och infomöten   7500 8391 8000 0 

   Byabladet/Infoblad   25000 23460 25000 0 

   Hemsidan   2000 948 1500 0 

   Räntor och övriga avgifter   3000 2663 4000 0 

  Aktiviteter         

   Valborgsmäss   3000 4551 3500 0 

   Midsommar   9000 7996 8800 0 

   Nybrostrandsloppis   - 0 500 0 

   Nyinflyttardag   - - 3700 0 

   Nybrostrandsgolfen   2000 2000 2000 0 

   Nybrostrandsdagen/torg   5000 0 5000 0 

   Nybrostrand lyser   3000 3992 4000 0 

   Trivselutskottet   31000 25439 32000 0 

   Kultur/bildningsutskottet   - 14399 8700 0 

   Ungdomsutskottet   - 0 30000 0 

  Övrigt         

   Kompost och förrådsbod   1500 500 1000 0 

   Inventarier o kontorsmat.   4000 3151 4000 0 

   Medlemsavgifter återbetalning - 2430 0 0 

   Övrigt/lämnade bidrag   6000 2800 0 0 

    Summa:   102000 102720 141700 0 

 


