Verksamhetsberättelse för Nybrostrands Byalag 2018
Styrelsen för Nybrostrands Byalag avger härmed sin berättelse för 2018.
Jan Ryd ordförande

Georg Persson v. ordförande o sekreterare

Margaretha Andersson kassör

Anders Blixt ledamot

Jenni Sandell ledamot

Rolf Harnert ledamot

Fleming Eklund suppleant

Jim Ewald suppleant

Styrelsen har öppna sammanträden för medlemmar i Byalaget. Detta har
hörsammats och ofta har intresserade medlemmar deltagit. Särskilt har
Nybrostrands torg intresserat och en referensgrupp skapades i denna fråga.
Revisorer Christian Ejlertsson och Jim Andersson med John-Erik Hahne suppl.
Möten och sammanträden: Föreningsstämma/årsmöte genomfördes den 18
mars 2018. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden. Vi har
deltagit i Byalagsrådet och dess samråd med kommunen samt själv haft flera
möten med kommunen. Vi har också haft samråd med Köpingebro Byalag.
Information: Byabladet har utkommit med 4 nr, hemsidan
www.nybrostrand.se och facebook uppdateras löpande med protokoll mm.
Verksamhet/aktiviteter: Valborgsmässobål på stranden med körsång,
Midsommaraftonfirande med musik och lekar, loppmarknad,
Nybrostrandsmästerskap i golf, trivselkvällar med vinprovning vår och höst,
Nybrostrand lyser, Julgran uppsatt 1a advent Komposten är öppen söndagar kl
10 – 12 maj tom 15 november. Nybrostrandsdagen utgick av bl a resursbrist.
Särskilt för året blev att vi äntligen fick gehör att iordningställa Nybrostrands
torg. Premiären för politiskt möte inför valet blev mycket uppskattat av våra
medlemmar samt företrädare för kommunens politiska partier. En hel del
lovades som styrelsen ska följs upp med den politiska ledningen under 2019.
Mitt Nybrostrand: 2017 inleddes en medlemsdialog med fokus på vår bys
utveckling. Vi har fått bra gensvar och engagemang från många och har en lång
lista på förslag att vidareutveckla vårt Nybrostrand. Styrelsen behöver bli
fulltalig och fler medlemmar behöver bidra för att mer ska kunna genomföras.
Medlemstal: 416 medlemshushåll, en ökning med 17 under året.
Byalagets ekonomi: Vår ekonomi är god och framgår av kassörens bilaga.
Nybrostrand den 4 februari 2019

