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Medlemsinformation 2020-02 
Tidigare har angetts att nästa Nybrostrands Byablad skulle utkomma under maj månad. 

Styrelsen har dock beslutat att inte utge ett Byablad i maj utan istället informera via denna lite 

mer fylliga Medlemsinformation. 

 

Kallelse till Årsmöte 

Årsmöte kommer att hållas söndagen den 14 juni kl 10:00. Plats: Scoutstugan. 

Dagordningen framgår av Byalagets hemsida: https://www.nybrostrand.se/arsmote/   

Mötet genomförs utomhus med beaktande av Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla 

avstånd. Inget föredrag kommer att hållas och ingen eftersits med kaffe. Vid risk för regn, 

medtag paraply.  

4 medlemmar i nuvarande styrelse har meddelat att man inte står till förfogande för omval, 

varför nya styrelsemedlemmar skall väljas. Medlemmar som är intresserade att hjälpa till eller 

som kan tipsa om lämpliga kandidater ombeds höra av sig till ordföranden via E-post, 

janne.ryd@gmail.com. Glädjande är att John Axelsson, boende i Nybrostrand sedan 10 år, erbjudit 

sig att engagera sig i Byalagets styrelse och uppgiften som kassör. (Se presentation nedan) 

Hjärtligt välkomna 

 

Nybrostrand i Corona tider 

Reflektioner då jag satt lite missmodig i min isolering. Tillhör riskgruppen som bör hålla sig 

undan Covid 19 Pandemin. Var hemma själv en kväll och reflekterade över livet i dessa tider. 

Trist att vi tvingas ställa in allt vi planerat i Byalaget. Saknar barn och barnbarn och vårt vanliga 

sociala liv. Buggen, badminton och bridgen i trevligt sällskap.  Tur att golfen finns i min ensam 

och tvåsamhet.  

Helt fantastiskt att ha Golfbanan så nära. Är inte ensam om att tycka det. Vi är ca 150 boende 

i Nybrostrand som är medlemmar i YGK. Förklarar att jag alltid stöter på några bekanta på varje 

runda. Trivsamt och trevligt med igenkännande leenden och gemenskapskänsla. Är så också 

nu i corona tider om än vi får hålla lite avstånd. Golfen tycks locka ut sällan-spelare ur sina 

stugor i dessa tider. Jag är själv nybörjare, på mitt 4e år, och inser att jag borde börjat långt 

tidigare varje gång jag summerar score-kortet. Men jag glädjer mig att jag fann denna ideala 

motionsform för mig som senior. Har kommit in i en ny social gemenskap, vi har kul och trevligt, 

då vi njuter av utelivet på vår golfbana.  

 

https://www.nybrostrand.se/arsmote/
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Läste i YA att vår Golfbana fått en utmärkelse. Årets Natur och Miljöpris bland alla hundratals 

golfbanor i vårt avlånga land. Jag känner att jag sträcker på mig, något. Men den som verkligen 

har rätt att sträcka på sig är min granne, Mattias Bengtsson, banchef och primus motor, bor i 

min gata. Faktum är att jag tror denna underbara natur lockar dit oss golfare lika mycket som 

golfspelet i sig.  

Banans natur är underbar omslutande Nybroån som rinner igenom. Mellan fairway och greener 

finns hagar med betande får och grisar. Riktigt eko-tänk med bikupor för bin som surrande 

överröstas av fågellivet längs ån. Där ses en och annan sportfiskare längs en naturstig i hela åns 

sträckning. Många olika trädslag finns mellan de välskötta grönytorna som skiftar i olika 

nyanser i sitt vågiga landskap. 

Undrade om Nybrostrands Bor i allmänhet, utöver oss golfentusiaster, känner till detta för oss 

alla tillgängliga och nära naturområde. Enklast är att nå dit via Nybrofältet. Finns en liten 

parkering där naturstigen börjar. Jag gick den häromkvällen då solen sipprade in mellan 

trädstammar, blänkte i åns vatten som långsamt sökte sig mot havet. Fågelsång blandades med 

bräkanden från betande får.  

Halvvägs når man en bro som korsas av golfspelare som annars verkligen anstränger sig att 

hålla sig från ån. Finns tillräckligt med vattenhinder i övrigt att utmana på banan. Det finns 

därför inget som hindrar från att vandra längs ån på östra sidan. En slingrande naturstig som 

sportfiskarna trampat upp. Finns bänkar på några ställen intill ån och ett regnskydd om så 

behövs. Jag vek av vid bron, vid 8e hålet men det går att fortsätta längs ån ända fram till 

kustvägen. Norr om golfbanan ligger Nybrofältet som bjöd mig en andaktsfull känsla av stillhet. 

Och mitt i detta ser jag ett rådjur vid trädridån utmed ån. Det första jag sett här hemmavid 

sedan jag flyttat ner till denna underbara trakt. Jag älskar att se djur i sin frihet, att de också 

får plats och känner sig hemma i vårt fina Nybrostrand. 

Då jag släntrar hem känner jag att jag måste skriva dessa rader. Inspirera er bybor som inte 

redan känner till detta smultronställe att ta er dit och själv uppleva golfbanans naturvärden. 

Att göra det som naturälskare för ert eget välbefinnande i dessa svåra tider. Varför inte med 

barn och barnbarn med lite fika i en korg. 

Jan Ryd 

 

Planer på ny camping på Nybrofältet 

Kommunen har påbörjat arbetet med en detaljplan för en eventuell ny camping på Nybrofältet. 

En framtida camping finns redovisad i Ystad kommuns ”Fördjupad översiktsplan för 

Köpingebro”. Byalaget kommer att bevaka frågan och redovisa Byalagets synpunkter till 

kommunen.   
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John Axelsson Figurant AB , föreslagen ny styrelsemedlem/kassör 

John Axelsson har erbjudit sig att engagera sig i Byalagets styrelse som kassör. Det är vi mycket 

glada för i styrelsen. Särskilt glad är Margaretha Andersson, som haft önskemål om att lämna 

ett tag, men ansvarsfullt stannat kvar på sin post tills vi funnit någon kompetent att ta över 

hennes uppgift som kassör.  Styrelsen föreslår Årsmötet att välja John till ledamot i styrelsen. 

Uppgiften som kassör tilldelas han därefter vid styrelsens konstituerande sammanträde. 

John Axelsson bor med sin familj på Nysörtsvägen. Han är egenföretagare med företaget 

Figurant AB som har en inriktning emot redovisning och administration. John är 40 år och tillför 

en välkommen föryngring till vår seniora styrelse och samtidigt en kompetens som vi sökt och 

verkligen behöver.  

 

Utredning avseende väg 9 

Trafikverket har tillsammans med kommunen startat upp en utredning för att belysa problem, 

brister och behov för Väg 9 genom Sandskogen och Nybrostrand i princip på vägsträckan 

Simrishamnsrondellen till Kabusakorset. Fokus i utredningen är trafiksäkerhet och 

framkomlighet för samtliga trafikanter.  

Byalaget har fått möjlighet att ge sin syn på frågeställningarna. Byalaget har tidigare 

identifierat problem såsom höga hastigheter, avsaknad av belysning på gång och cykelväg 

genom sandskogen, korsningen mellan Väg 9 och Köpingebrovägen samt smala 

uppställningsfickor vid busshållplatser. Upplever ni även andra problem med trafiksäkerhet 

och framkomlighet vänligen maila en kort beskrivning till r.harnert@gmail.com  senast 31 maj. 

 

Nybrostrandsgolfen 

Inbjudan till Nybrostrandsmästerskapet 2020 den 19 juli kl. 1200.  

Trots rådande omständigheter kring Corona pandemin kommer Nybrostrands byalag och Ystad 
golfklubb att genomföra det traditionella mästerskapet, dock med vissa justeringar mot 
normalt. Vi tar inte upp någon anmälningsavgift, därför ingen bjudfika. Vi skriver inte några 
scorekort. Varje startgrupp utser istället en som för resultatet för alla i bollen. Kortet 
fotograferas och sänds in till christersson.l@gmail.com. Det blir ingen samling efteråt med 
prisutdelning. Priserna kan istället hämtas senare i YGK reception.  

Anmälan sker via Min golf. Spelformen är slaggolf för tre klasser, dam, herr och junior.  Med 
förutsättning att det är minst tre i klassen. Startlistan kommer att publiceras som e-mail till var 
och en samt på Min golf.  

För er som har vandringspriset hemma ber vi er att ta med det till den 19 juli. 

Välkomna  

mailto:r.harnert@gmail.com
mailto:christersson.l@gmail.com
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Focus Byarna 

Kommunen avsätter varje år medel för att utveckla den fysiska miljön i byarna. Byalaget 

lämnade i år in förslag till 7 utvecklingsprojekt i Nybrostrand. Kommunen beviljade medel för 

2 av dessa projekt: kompletterande plantering och trafiksäkerhetsåtgärder vid Nybrostrands 

torg samt upprustning av grillplatsen på stranden vid Nybrostrandsbadet/scoutstugan. 

 

Sommargolf för ungdomar på Golfklubben - helt gratis! 

Obs!  Intressant för både barn, ungdomar och föräldrar i Nybrostrand!   

Ystad Golfklubb erbjuder ungdomarna i Nybrostrand att gratis prova på att spela golf. En 

möjlighet för våra ungdomar som resultat av samverkan mellan Golfklubben och Byalaget. 

Golfklubben har ansökt och beviljats anslag från Leader/la source efter informationsmötet 

Byalaget inbjöd till i mars månad.  

Varje måndag till torsdag under sommarlovet, mellan 9.00 - 11.00, erbjuds unga i åldern 6 - 21 

år att prova på golf gratis.  

Två ledare, golf-juniorer, är på plats och lägger upp programmet för dagen så att det passar 

alla efter ålder och önskemål. De lär ut grunderna för golf och visar praktiskt hur det går till. 

Klubbor finns att låna för alla åldrar och bollar finns i massor. Våra ungdomar behöver inget 

med sig mer är lust att prova på. Väcks intresse så kan de få låna klubbor och bollar över hela 

sommaren. Som ytterligare möjlighet erbjuds intresserade att delta i utflykt med läger på en 

annan golfbana i slutet av sommaren.  

Välkomna att prova sommargolf på Ystad GK varje måndag till torsdag med start klockan 9. 

Ingen föranmälan behövs. 

  

 

Inställda arrangemang 

På grund av restriktioner kopplat till coronapandemin har styrelsen beslutat ställa in 

midsommarfirandet vid scoutstugan, nybrostrandsloppisen samt trivselkvällarna med bl.a 

vinprovning under våren och hösten. Planerade frukostmöten samt allsångskvällen på 

Nybrostrands torg kommer inte heller att genomföras. 

Styrelsen  


