
Minnesanteckningar - Styrelsemöte 2021-11-02 

Plats: Golfklubben 

Närvarande:  Jan Ryd, Rolf Harnert, Jörgen Gullstrand, Anna Helgesson, Ewy Sätherström 

1. Ordförande öppnade mötet.  

Dagordningen fastställdes.  

Till sekreterare valdes Rolf Harnert. 

 

2. Protokoll från styrelsemöte 2021-10-05 godkändes. 

 

3. Antal medlemmar per 31 oktober: 342 st 

Ekonomin är god, 88608 kr i kassan 

Jan redovisade om tagna kontakter angående medborgarförslaget om att stadsbussarna skall 

gå ut till Nybrostrand. Jan har kontaktat Sandskogens villaförening och planera även att 

kontakt Köpingebro byalag för att få fram ett gemensamt yttrande. 

 

29 personer medverkade på vinprovningen den 22 oktober  

 

4. Förskolan i Nybrostrand skall byggas ut med paviljonger. Jan begär ett möte med PO Lind på 

samhällbyggnadsförvaltningen för att påminna om kommunens löfte att se över hur frågan 

om gemensamhetslokal kan lösas. Även Rolf deltar. Ärendet om gemensamhetslokal har 

varit vilande. Möte med PO Lind planeras att genomföras innan årsskiftet. 

 

5. Anna har fixat tipsfrågor till Nybrostrand lyser.  Rolf har fixar grill, grillkol och 200 marschaller 

samt beställt 150 korvar med tillbehör hos Hildas. Rolf och Jan med medhjälpare sätter ut 

och tänder marschallerna med start kl 17:00. Allt material skall finnas på plats senast kl 

17:00. Anna sätter upp 20 tipsfrågor. Grillmästare är Björn.  

Rolf skickar ur påminnelse till medlemmar via e-post och SMS. 

 

6. Rolf har beställt flaggstångsbelysning. Skulle ha levererats i mitten av oktober men är 

försenad. Om leveransen fördröjs ytterligare skall beredskap finnas att sätta upp vanlig gran. 

 

Kvar från förra mötet: Karolina och/eller Kattis kontaktar dagis om julpyssel att 

eventuellt hänga upp i ljusslingorna.  

 

Julfest för barnfamiljer planeras till början av december på 

golfklubbens restaurang. Jan och Karolina planerar. 

 

7. Utsänt diskussionsunderlag till Kommunikations-/informationsstrategi diskuterades. 

Beslutades att strategin skall gälla som inriktningsdokument efter mindre justering. 

Befintliga anslagstavlor behöver förnyas samt ny anslagstavla sättas upp vid västra 

nybyggnadsområdet. Tavlorna skall användas för samhällsinformation samt information från 

Byalaget. Jan kontaktar tidigare byalagsmedlemmar om vem som satt upp de gamla 

tavlorna samt P-O Lind om kommunen kan bekosta nya tavlor för bl.a. samhällsinformation. 



Information som inte sanktionerats har satts upp på våra anslagstavlor. Kontroll bör göras av 

tavlorna regelbundet. Jan kontrollerar Nävavägen.  Karolina kontrollerar Svanvägen. Anna 

kontrollerar Örnvägen.  

 

8. Beslutades att julträff för styrelsen skall vara den 3 december kl 18:00 i scoutstugan. Rolf 

skickar ut inbjudan till styrelsemedlemmar samt under våren avgående tidigare 

styrelsemedlemmar (Georg, Anders, Margaretha och Lasse). Vid anmälning skall anges om 

man vill ha specialmat. 

Ewy kollar priser på catering,   

Jan fixar alkoholhaltiga drycker  

Anna fixar dukar, servetter, ljus samt alkoholfria drycker 

Karolin fixar julvisor/snapsvisor 

 

9. Medlemsinformation skickas ut i december med en julhälsning samt en text där vi 

uppmärksammar våra medlemmar på våra Facebook och Instagramsidor. 

 

10. Ewy (Jan-Erik) tar fram en text som beskriver hur man blir medlem i Byalaget, 

medlemsavgift, swish och bankkonto.  Inplastad text och QR-kod skall finnas tillgänglig på alla 

våra aktiviteter, t.ex Nybrostrand lyser,  för att påminna om medlemskapet. 

 

Ewy tipsade om arrangemanget ”Sparrissafari” som vi bör överväg att arrangera under våren. 

 

Arbetsgruppen för försköning av Nybrostrands torg har haft ett första möte och planerar ett 

möte med Landskapsarkitekt Terese Waldehov på kommunen för att höra kommunens 

synpunkter. 

 

Resultat från arbetsgrupperna om Nybrostrands historia efterlystes. Jan följer upp om 

arbetet återstartat efter pandemin. Rolf kollar med Gerty Olsson. 

 

11. Nästa möte tisdagen den 7 december november kl 18:30. Plats Golfklubben 

 

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

Rolf Harnert    Jan Ryd 


