
Minnesanteckningar - Styrelsemöte 2021-12-07 

Plats: Golfklubben 

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

Bexell 

1. Ordförande öppnade mötet.  

Dagordningen fastställdes.  

Till sekreterare valdes Rolf Harnert. 

 

2. Protokoll från styrelsemöte 2021-10-05 godkändes med följande kommentarer/Justeringar:  

a. Punkt 6 ”Julfest för barnfamiljer” utgår, arrangeras inte detta år. 

b. Punkt 7 ”Anslagstavlorna”. Jan kollar vidare. 

c. Punkt 10 ”Arbetsgrupperna”, Jan kollar med Kerstin Svensson om hur det blir med 

dokumentation om Nybrostrands historia. 

 

3. Antal medlemmar per 30 november: 344 st 

Ekonomin är god, 73054 kr i kassan. Jan kollar om ”Strandrensningspengen” inkommit från 

Naturvårdsverket. 

Tipsrunda och Nybrostrand lyser lockade ca 200 personer. 
 

Den nya flaggstångsjulgranen som alternativ till traditionell gran är uppskattad. 
 

Förskolan har dekorerat pergolan med julpynt. 
 

Kommunens möte med Byalagsrådet är den 8 dec. Byalagets presentation har distribuerats 

till styrelsen. Styrelsen hade inga kommentarer. Ingen från Nybrostrand kan detta på mötet. 

 

4. Informerades om möte med P-O Lind (Samhällsbyggnadsnämndens ordförande). Frågor som 

diskuterades på mötet var: 

a. Gemensamhetslokal. P-O-Lind skall kolla med kultur- och utbildningsförvaltningen 

om eventuell utbyggnad av förskolan i Nybrostrand. Han var förstående för Byalagets 

behov och meddelade att samutnyttjande var en lämplig lösning.  

b. Kommunikation. Framfördes behov av bättre kommunikationer. P-O Lind har 

kontakt med Regiontrafiken men behöver mer information om behovet. Byalaget 

ordnar en enkät under januari för att efterfråga de boendes behov. 

c. Cykelvägen längd väg 9. Framfördes behov av belysning på sträckan Jaktstigen – 

Nybrostrand. Stor risk för cykelolyckor eftersom cyklister blir bländade av mötande 

bilar.  

Uppföljande möte med P-O Lind blir den 16 dec. Jan och Rolf deltar. På  mötet skall P-O 

Lind uppmärksammas på kommunens egen skrivning om belysning på huvudcykelstråk. 

Vidare skall behovet av bättre skötsel av cykelbana längs väg 9 lyftas fram. 

 

5. Medlemsinformation skall skickas ut i december via e-post och SMS. Manusstopp 16/12. 

Skall innehålla följande punkter ”God Jul hälsning”, ”Ensam granne”, ”Rekrytering till 



styrelsen”, ”Komposten och kretsloppet” samt rekrytering av kompostmedarbetare. 

Redaktörer: Jan och Rolf 

 

6. Information till samtliga hushåll i Nybrostrand utges i brevlådor under januari 2022 samt 

skickas till medlemmar som anmält korrespondensadresser. Manusstopp 7 januari.  
 

Beslutades att ”Byabladet” ändrar namn till ”Vårt Nybrostrand”.  
 

Skall innehålla ”Gott Nytt Års hälsning”, ”Medlemsvärvning”, ”Enkät kommunikationer”, 

”Bankgiroblankett och QR-kod” för enkel betalning av medlemsavgift, ”Planerade aktiviteter” 

såsom ”Föräldrar möte” under kvartal 1 för att diskutera vad vi kan göra för ungdomarna och  

planerad ”Nyinflyttarträff” samt text där vi uppmärksammar våra medlemmar på våra 

Facebook och Instagramsidor.  
 

Rolf tar fram förslag till ”Enkät kommunikationer” skickas till styrelsen under december. 

 

7. Hemsidan är under omarbetning. Synpunkter kan lämnas till Rolf. 

 

8. Nästa möte: 2022-01-04. Plats: Golfklubben 

 

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

Rolf Harnert    Jan Ryd 


