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Yttrande över kommunens ”Landsbygdsstrategi” 

Ystad kommun har tagit fram en Landsbygdsstrategi för landsbygdens utveckling. Byalaget 

har lämnat svar på remissutgåvan. Sammanfattningsvis har Byalaget ansett att: 

• Förslaget till strategi är välvilligt, kompetent och välformulerat. 

• Förslaget inte innehåller politiskt förpliktande avsikter och konkreta mål samt 

åtgärder för Ystads landsbygd.  

• Det är inte invändningsfritt att Landsbygdsstrategin tycks bli påhängd som en bilaga 

till Översiktsplanen för Ystad. Nybrostrand är den största boendeorten i Ystad 

kommun och nära förbunden med serviceorten Köpingebro. Denna rollfördelning är 

invändningsfri, samtidigt som det är viktigt att ta vara på möjligheter till samverkan 

då kommunala resurser allokeras. 

• En gemenskapslokal har varit Byalagets högst prioriterade fråga i varje kontakt med 

kommunledningen under lång tid. Det är obegripligt att kommunens politiker inte sett 

detta behov utan bara byggt och byggt bostäder under hela 2000-talet. Inga dokument 

behövs för denna insikt, istället krävs politisk handling! 

Den som vill ta del av kommunen remissutgåva samt Byalagets svar kan läsa mer på 

hemsidan. https://www.nybrostrand.se/lankar-2/landsbygdsstrategi-remissutgava/ 

Påminnelser 

I förra medlemsinformationen informerade vi om planerade aktiviteter under sommaren 

och hösten. Här kommer en påminnelse! Boka in följande i er almanacka! För mer 

information om aktiviteterna hänvisas till Hemsidan, Facebook eller till 

medlemsinformation 21-3. 

• Nybrostrandsmästerskapet i golf 2021 

Den traditionella tävlingen spelas söndagen den 18 juli på Ystad Golfklubb. Anmälan 

sker på Min golf “Nybrostrandsmästerskapet 2021”. För att få delta i tävlingen krävs 

medlemskap i Nybrostrands Byalag eller nära anknytning till medlem. 

• Allsångskväll för hela familjen 
Måndagen den 26 juli kl 17 blir det allsång för hela familjen vid Hildas under ledning av 

Louise Gustavsson. Ta gärna med picnickorg, egna stolar och parasoll/paraply beroende 

på väder. 

• Prova på fiske i Nybroån - för barn och ungdomar! 

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb inbjuder till gratis ”Prova på fiske” i 

Nybroån för barn och ungdomar måndagen den 26 juli 9.00 - 12.00. Anmälan via email 
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till danthynell@gmail.com. Mötesplats: Golfklubbens parkering vid gångstigen mot 

klubbhuset. 

• Loppis på Nybrostrands torg 
Söndagen den 18 juli mellan klockan 9 och 15 är det Loppis på Nybrostrands torg. Om 

du vill sälja måste föranmälan göras senast 16 juli via mail till  info@nybrostrand.se eller 

via SMS till 070-6011687. Ange ”Loppis” samt namn och adress.  

• Nybrostrands historia och utveckling - succén 2019! 

Byalaget genomförde 2019 ett frukostmöte på temat Nybrostrands historia och 

utveckling och två arbetsgrupper har därefter fördjupat sig i Nybrostrands historia och 

utveckling.   

Ett uppföljande frukostmöte hålls torsdagen 29 juli 9.00 på Nybrostrands torg. 

• Sensommarjazz på Golfklubben 
Byalaget arrangerar i samarbete med Ystad Golfklubb en jazzkväll på Golfklubbens 

innergård lördag den 14 augusti klockan 17. 

Bokning av biljett görs genom förköp av entrébiljett på 250 kr per person. Inbetalning 

skall göras i förväg till bankgiro 5419-2562 eller via swish till 1232 164 648 under 

perioden 1 till 10 augusti. Märk betalningen ”Jazz” och ange tydligt namn och adress.  

• Nyinflyttardag 

Byalaget planerar för genomförande av en ”Nyinflyttardag”, preliminärt den 12 

september. Mer information kommer i nästa medlemsinformation som beräknas utges 

i augusti. 

Vi vill uppmärksamma er på att 

1. Ystad kommun vill gärna att vi informerar kommunen om sådant som är fel och 

behöver åtgärdas. Det kan vara allt från överfulla papperskorgar, söndriga bänkar, 

klotter m.m. Felanmälan kan göras antingen via formulär på deras hemsida eller i en 

app till telefonen.  

Hemsidans adress är:  https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/113/Default  

Appen namn är: ”Felanmälan Ystad kommun” 

2. Normalt är det ordning och städat vid vår återvinningsstation på vändplanen invid 

tennisklubben. Dock förekommer det att avfall ligger  utanför containrarna på grund 

av fulla containrar.  
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Hjälp till att hålla snyggt och prydligt genom att inte placera avfall utanför 

containrarna och genom att ringa 0200-880 911 om ni ser något som behöver 

åtgärdas. Ange stationsnummer 11577. 
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