
Styrelsekrets minnesanteckningar Nybrostrands byalag 20210607 

Plats: Pergolan, Nybrostrands torg

Närvarande:Jan Ryd, Rolf Harnert, Georg Persson, Karolina Strand, Dick Tillgren  Bexell, Jörgen 
Gullstrand, Ewy Sätherström, Lasse Rasmusson, Margartha Andersson,

Ej närvarande- föranmälda hinder : Anders Blixt, John Axelsson, Kattis Lasson, Anna Helgesson 

1. Ordf öppnade mötet och hälsade Birgitta Nilsson och Kerstin Svensson välkomna, Birgitta berättade om
konstutställningen hos Hildas under tiden 26/6-4/7, Kerstin informerade om naturen i Nybrostrand och om 
arbetet med Nybrostrands historia, Kerstin kommer att medverka vid ett frukostmöte.

2. Minnesanteckningarna från zoommötet 20210411 godkändes.

3. Rapporter:- medlemsantal per 20210406, 319 st  . För att få in fler medlemmar ska det tydligt framgå i 
decemberutskicket hur medlemsavgift inbetalningen ska ske. - ekonomin är god. - Diskussion om behov av
ett betalkort för utlägg, beslöts att det ej behövs - Byalagsrådet är framflyttat. - Prova på golf gjorde 7 st 
varav 1 blev medlem i golfklubben. - Prova på padel blev också uppskattat. - Byablad är utdelat till ny 
inflyttade vilket resulterade i 12 nya medlemmar, - SPF samarbete med Boul och cykelturer, - Kommunens
åtgärder på torget med buskplantering, nya cykelställ med belysning vid båda tunnlarna (busshållplatserna) 
och grillplatser med bänkar nedanför västra tunneln och nedanför badet .Korrespondens : -Peter Nilsson 
informerade via mejl om problemet med GemaLivs utbyggnad.

4. Årsmötet : Kallelse,verksamhetsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021 godkändes och är utskickat per 
post till alla medlemmar. Styrelsen träffas 20210620 kl 0930 vid Hildas.

5. Aktiviteter juni, juli, augusti : - midsommar firande utgår, - nyinflyttardag arrangeras i september, - 
Nybrostrandsgolfen  spelas  20210718, - Loppis genomförs 20210718, - konstrundan 20210626-0704, - 
frukostmöte under juli, - allsångskväll Karolina undersöker och är sammanhållande även försöka få 
ungdomar att uppträda, - Jazz iNybrostrand på Golfklubben, Karolina och Jörgen samverkerkar, - arrangera
Boulspel med vuxna och barn, - Johns ide för fotbollsskola bör utvecklas. Genomförandet beror på 
gällande restriktioner.

6. Medlemsinfo: Aktiviteterenl pkt 5 ska presenteras på nästa Byablad, manus färdigt 20/6 för de 
aktiviteter som genomförs  juli- aug.

7. Padelbane klagomål från grannar till banan:  mötet beslöt att byalaget meddelar de boende som störs av 
ljudet att ta kontakt med kommunen som är markägare och har myndighetsansvar.

8. Landsbyggdsstrategi: byalaget ser positivt på skrivningen i diskussionerna med kommunen, Jan och 
Rolf skriver förslag till yttrande. Denna fråga ska vi följa upp till hösten genom kontakter med kommun 
och Köpingebro byalag.

9. Byalagets kommunikationsplan med rabatter,sponsring och samverkan behandlas till höstens möte.

10. Övriga frågor: inga

11. Ordf tackade och avslutade mötet och kallade till nästa syrelsemöte 20210802 kl 1830.
  

Jan Ryd                                                                  Georg Persson


