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Byalagets styrelsekrets utomhusmöte i snö och kyla! 

 

Jo, du ser rätt! Byalagets styrelsekrets, befintlig styrelse plus de som vill engagera sig i 

styrelsen, träffades alla i snö och kyla en lördag, i uppmuntran av en blek sol. 

Vi kände alla ett behov att träffas och bekanta oss med varandra! Utspridda i en stor ring på 

tillräckligt hörbart avstånd berätta vi vad vi gör och vad vi vill göra i styrelsen. Mötet var 

förberett med underlag i form av tidigare verksamhetsplaner etc varför det blev ett effektivt 

möte i 6 minusgrader men i en gemytlig positiv anda. Konstaterade att vi numera har en 

proffsig fotograf i gänget Rikard Strand som förevigade mötet. 

Vår gemensamma bedömning är att vår traditionella verksamhet under våren ej kommer att 

kunna genomföras på grund av pandemin. Vårt årsmöte i mars måste senareläggs och andra 

inomhusaktiviteter som vinprovning och soppbufféer likaså. 

Konstrundan på Österlen planeras först till midsommar. Vår konstslinga/aktiviteter kring 

denna kan kanske anpassas och genomföras på något vis. Valborgsmässobål på stranden som 

samlar hundratals människor lär inte kunna tillåtas i år, tyvärr! Midsommarfirandet som är 

ett lika stort evenemang riskerar att också det tvingas utgå i år. Detta avgörs om hur det 

utvecklas med vaccinationerna och pandemins regelverk efterhand. 

Vi har idéer i styrelsekretsen om nya utomhusaktiviteter framöver i vår men det krävs 

tjänligare väderlek än det vi nu har. Alla vet att efter vinter kommer vår och ofta tidigast i 
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vårt Nybrostrand. Har du någon idé om vad vi kan göra får du gärna höra av dig! Aktiviteter 

för alla eller särskild målgrupp som barn, ungdomar och vuxna.  

Styrelsekretsen kommer att fungera som styrelse till årsmötet då val kommer att ske. Vi har 

plats för fler som vill engagera sig i vårt trevliga lag. Vi ska resonera oss fram till hur vi ska 

fungera, antingen som en vidgad styrelse eller med utskott för olika uppgifter. Glädjande är 

att vi redan nu ser att vi kan föryngra, få in ny kompetens och bli mera jämställda i ledningen 

av byalaget. Vi ser positivt framåt för att komma igång med vårt arbete och uppmuntras av 

att vi ser att mörkret viker för ljuset dag för dag. Kan man våga hoppas att våren nalkas då 

snön idag smälter och solen med flera plusgrader lockar till en promenad i vår vackra natur 

längs vår strand?  

 

Bli medlem 

Var med och påverka Nybrostrands aktiviteter och utveckling både i närtid och i framtid!  

Enligt byalagets policy skall byalaget verka för att främja och organisera för medlemmarna 

gemensamma aktiviteter och informera om viktiga frågor som berör medlemmarna. Byalaget 

är också en viktig diskussionspart mot kommunen och andra myndigheter vad avser frågor 

som berör Nybrostrand. 

Byalaget har tidigare informerat boende i Nybrostrand via ”BYABLADET” som delats ut 4-5 

gånger per år till samtliga brevlådor i Nybrostrand, dvs även till icke medlemmar. Under förra 

året övergick vi till att i huvudsak endast informera medlemmar digitalt via E-post eller SMS-

utskick.  

Vi har gått in i ett nytt år och medlemskapet behöver förnyas. Många har redan betalat in 

medlemsavgiften på 150 kr men av erfarenhet vet vi att det också är många som har glömt 

att betala för fortsatt medlemskap. Vi har också nya Nybrostrandsbor som inte varit 

medlemmar tidigare som vi gärna vill ha in i vår gemenskap. Alla är hjärtligt välkomna i 

Byalaget.  

Medlem blir ni genom att betala in 150 kr antingen via Swish till nummer 1232 164 648 eller 

till bankgirokonto 5419-2562. Glöm inte att ange namn och fastighetsadress när ni betalar. 

För att erhålla digital information från byalaget ber vi er även skicka namn och 

fastighetsadress till info@nybrostrand.se eller till 070-601 16 87. 

Betalning bör ske senast 2021-03-31. Efter detta datum nollställs medlemsregistret och alla 

tidigare medlemmar som inte förnyat medlemskapet raderas. 

Undvik att missa framtida byalagsinformation genom att betala in medlemsavgifter senast 

2021-03-31.  

https://www.nybrostrand.se/
https://sv-se.facebook.com/nybrostrandsbyalag/

