
  

 

 

   Ystad kommun 

   Samhällsbyggnadsnämnden 

   Att: Anneli Bergström (anneli.bergstrom@ystad.se) 

    

 

Byavandring i Nybrostrand 2020-09-02 
Med anledning av planerad Byavandring i Nybrostrand och samhällsbyggnadsnämndens 

önskemål om att i förväg få ta del av Byalagets frågeställningar, översänds härmed ett antal 

punkter som kommer att lyftas upp för diskussion. 

1. Byalaget har under många år vid ett otal tillfällen fört fram till kommunen behovet av en 

samlingslokal utan att få gehör för önskemålet. Byalaget vill ha igång en dialog med 

kommunen om hur en samlingslokal kan finansieras och etableras och föreslår att en 

arbetsgrupp med representanter för kommunen och byalaget tar fram alternativa 

lösningar som ett underlag till beslut. 

 

2. I Översiktsplan för Ystad 2030 anges att en gemensam Fördjupad översiktsplan som 

omfattar Köpingebro och Nybrostrand tillsammans bör tas fram. Byalaget inställning är 

att både Köpingebros och Nybrostrands utveckling gynnas genom en helhetssyn och 

samverkan vilket skapar ekonomisk effektivitet och att det därför är viktigt att detta 

arbete påbörjas omgående. Typiska frågeställningar är t.ex.  

a. service inkl. kommunal service,  

b. kommunikationer Nybrostrand-Ystad och Nybrostrand -Köpingebro,  

c. skola,  

d. barn- och äldreomsorg,  

e. äldreboende, serviceboende o.d., 

f. rekreation, natur och miljö i samklang. 

 

3. Kommunen har tillsammans med Trafikverket påbörjat en utredning om trafiksäkerhet 

och framkomlighet längs väg 9. Byalaget har härvid fått möjlighet att inkomma med 

synpunkter, vilka framgår av bilaga 2. Kortfattat omfattar skrivelsen krav på: 

a. Belysning och eventuellt avbärarräcke för GC-vägen längs väg 9 på sträckan 

Jaktstigen till Marietorpsvägen. Senare har även motsvarande problem 

identifierats för GC-vägen mellan Svanvägen och Åsavägen. 

b. Ombyggnad av GC-vägens avslut vid Nybrostrands camping. 

c. Hastighetssänkande åtgärder för att minska riskerna och bullerstörningarna. 

d. Hastighetsbegränsning till 50 km/h på hela sträckan från Nybrostrands camping 

till Åsavägen. 

e. Byggande av en rondell i korsningen Väg 9/Köpingebrovägen. 

f. Införande av omkörningsförbud i korsningen Väg 9/Svanvägen. 



4. Hastigheten på ett flertal vägar är för hög på framför allt de i bilaga 1 redovisade 

rödmarkerade vägarna. Mätningar visar på att medelhastigheten ligger ca 10% över 

skyltad hastighet och att var 7:e bil kör mer än 20 % för fort. Ytterligare fartdämpande 

åtgärder erfordras främst på Granvägen, Nattljusvägen, Nattviolsvägen och Väg 9. 

 

5. Nybrostrand byalag har ansökt om att bli Focusby 2020. Byalaget undrar vilka kriterier 

har kommunen när man väljer ut årets Focusby och vad är status i frågan? 

 

6. En eventuell camping på Nybrofältet kommer att påverka Nybrostrand. Byalaget vill 

därför vara remissinstans för denna utredning. 

 

7. Inom detaljplaneområdet Nybrostrand 14, DP 1286-P03/306 har ett antal hus uppförts i 

södra delen av planområdet som väsentligt avviker från området nuvarande karaktär 

t.ex. Spovvägen 7 och 9 samt Tärnvägen 8. Byalaget önskar klarhet i om detaljplanen 

följts eller om dessa bygglov beviljats som mindre avvikelser. Kommunen bör redovisa 

hur man ser på områdets framtida utveckling, dvs om områdets nuvarande karaktär 

skall bibehållas eller om högre mer dominerande hus skall tillåtas. Gällande detaljplan är 

av äldre datum och speglar inte dagens krav på reglering av byggnadssätt. Om 

högre/större hus skall byggas i framtiden bör kommunen överväga att ta fram en ny 

detaljplan för området. 

 

8. Intresset för att spela basket är stort bland ungdomarna i Nybrostrand. Byalaget förslår 

att kommunen utreder möjligheten att anordna en basket/handbollsplan t.ex inom 

området norra om förskolan. 

 

9. ”Skåneleden Österlen” genom Nybrostrand går till viss del uppe på sanddynerna. Leden 

utnyttjas frekvent av ortsbefolkningen och personer som vandrar längs leden från Ystad 

till Kåseberga. Slitaget på strandrågen är därför omfattande. För att minska slitaget och 

undvika sandflykt föreslår Byalaget att strandspångar läggs ut på delar av de sträckor där 

leden går uppe på sanddynorna.  Vidare föreslås att fler bänkar placeras ut på 

sanddynerna.  

 

10. På sanddynerna längs kusten i Nybrostrand förkommer omfattande växtlighet med den 

invasiva arten Vresros. Byalaget efterlyser en plan för hur kommunen avser bekämpa 

och utrota vresrosorna. Detta gäller även avseende bekämpning av den invasiva arten 

parkslide på kommunens mark”. 

 

Bilagor 

1 Karta över vägsträckor med omfattande hastighetsöverskridanden. 

2 Skrivelse till Trafikverket med synpunkter på säkerhet och framkomlighet på väg 9. 

 

Nybrostrand 2020-08-13 

 

Jan Ryd 

Ordförande 


