Är frågan hanterad eller
kvarstår den?

Ansvarig för att driva

AKTUELLA BYALAGSÄRENDEN - NYBROSTRAND

Ystads kommun/
avdelning

Byalag

Annan part

Enligt
kommunen

Enligt
byalaget

Kommentar Ystads kommun - november 2020

Samlingslokal
Önskemål om samlingslokal

Kvartstår

Kommunen meddelar att en landsbygdsstrategi håller att på att tas fram och att
lokalfrågan till byalag generellt kommer att tas upp i den. Kommunen förstår att
lokalfrågan är en prioriterad fråga för många byar men innan en arbetsgrupp kan
sättas samman måste kommunen först föra en intern diskussion.

Stadsbyggnad

Kvarstår

Kommunen meddelar att arbetet med att fullfölja översiktsplanen för Ystads
kommun pågår och innan den är klar finns inga resurser till någon fördjupad
översiktsplan för Köpingebro och Nybrostrand. Det innebär att tidigast hösten 2021
kan det finnas resurser för att inleda ett arbete med en fördjupad översiktsplan för
Köpingebro och Nybrostrand – om kommunstyrelsen beslutar att prioritera det som
nästa strategiska planeringssatsning.

Stadsbyggnad

Hanterad

Stadsbyggnad

Hanterad

Stadsbyggnad

Hanterad

Tekniska

Hanterad

Samhällsbyggnad

Fördjupad översiktsplan

Önskemål om fördjupad översiktplan

Camping
En eventuell camping på Nybrofältet kommer att påverka Nybrostrand. Byalaget vill
därför vara remissinstans för denna utredning.
Fokus by
Nybrostrand byalag har ansökt om att bli Fokus by 2020. Byalaget undrar vilka
kriterier har kommunen när man väljer ut årets Fokus by och vad är status i frågan?
Ny bebyggelse
Byalaget önskar klarhet i om detaljplanen följts eller om dessa bygglov beviljats som
mindre avvikelser. Gällande detaljplan är av äldre datum och speglar inte dagens
krav på reglering av byggnadssätt. Om högre/större hus skall byggas i framtiden bör
kommunen överväga att ta fram en ny detaljplan för området.
Trafiken
Byalaget har önskemål om ytterligare fartdämpande åtgärder behövs främst på
Granvägen, Nattljusvägen och Nattviolsvägen.
Önskemål om belysning och eventuellt avbärarräcke för GC-vägen längs väg 9 på
sträckan Jaktstigen till Marietorpsvägen.

Trafikverket

Motsvarande problem likt ovan identifierats för GC-vägen mellan Svanvägen och
Åsavägen.

Trafikverket

Önskemål om ombyggnad av GC-vägens avslut vid Nybrostrands camping.
Föreslår att cykelvägen blockeras så att det inte är möjligt att cykla mot
körriktningen.

Trafikverket

Hastighetsbegränsning till 50 km/h på hela sträckan från Nybrostrands camping till
Åsavägen.

Trafikverket

Förslag att sänka hastigheten under sommarmånaderna

Trafikverket

Önskemål om en rondell i korsningen Väg 9/Köpingebrovägen.

Trafikverket

Införande av omkörningsförbud i korsningen Väg 9/Svanvägen
Byalaget påpekar att skylten som hänvisar till reklamfirma på Pilkvägen bör tas ned
då företaget inte längre är verksamt.
Byalaget undrar vad definitionen för tättbebyggt område är.
Stranddyner
Byalaget efterlyser en plan för hur kommunen avser bekämpa och utrota
vresrosorna. Detta gäller även avseende bekämpning av den invasiva arten
parkslide på kommunens mark.

För att minska slitaget och undvika sandflykt föreslår Byalaget att strandspångar
läggs ut på delar av de sträckor där leden går uppe på sanddynorna. Vidare
föreslås att fler bänkar placeras ut på sanddynerna.
Basket- och handbollsplan
Byalaget förslår att kommunen utreder möjligheten att anordna en
basket/handbollsplan exempelvis inom området norra om förskolan.

Trafikverket
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Kommunen meddelar att Nybrostrands byalag kommer att vara remissinstans.
Kommunen meddelar att det finns ingen turordningslista när det gäller vilken by
som välj ut. Samtidigt påpekar kommunen att det inte kommer att vara någon Fokus
by process i år.
Kommunen meddelar att villorna är förenliga med detaljplanen och måste således
bevilja bygglov. Ändring av detaljplan är en politisk fråga. Bibehålla eller utveckla ett
område är en balansfråga.
Kommunen meddelar att de är försiktiga med att bygga farthinder, då dessa oftast
orsakar klagomål från boende i närheten av farthindren. Vid fartdämpande åtgärder
utreds både hastigheterna och antalet fordon längs vägen.
ÅVS pågår och kommer att föreslå rekommenderade åtgärder för väg 9. Byalaget
har varit med i slutskedet och granskat ÅVSen. Trafikverket skickar den färdiga
ÅVSen till byalaget.
70 km/h, finns skiljeremsa och avståndet mellan cykelbana och körbana bedöms
tillräckligt.

Hanterad från
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Trafikverket anser att skyltningen är tillräcklig samt att cykelvägen inte ska
blockeras.
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ÅVS pågår och kommer att föreslå rekommenderade åtgärder för väg 9. Byalaget
har varit med i slutskedet och granskat ÅVSen. Trafikverket skickar den färdiga
ÅVSen till byalaget.
ÅVS pågår och kommer att föreslå rekommenderade åtgärder för väg 9. Byalaget
har varit med i slutskedet och granskat ÅVSen. Trafikverket skickar den färdiga
ÅVSen till byalaget.
ÅVS pågår och kommer att föreslå rekommenderade åtgärder för väg 9. Byalaget
har varit med i slutskedet och granskat ÅVSen. Trafikverket skickar den färdiga
ÅVSen till byalaget.
ÅVS pågår och kommer att föreslå rekommenderade åtgärder för väg 9. Byalaget
har varit med i slutskedet och granskat ÅVSen. Trafikverket skickar den färdiga
ÅVSen till byalaget.
Skylten är nedtagen.

Tekniska

Hanterad

Tekniska

Hanterad

Defintion av tättbebyggt område utifrån Trafikverkets definition har skickats till
byalaget 2020-09-04. Notera utifrån andra defintioner finns från Plan- och
bygglagen och SCB.
Kommunen meddelar att bekämpningen av vresros kommer att påbörjas i vinter och
att den då kommer att grävas upp och vändas. Kommunen meddelar att
fastighetsägare är ansvariga för att aktivt bekämpa invasiva arter såsom exempelvis
parkslide. Kommunen ansvar endast för parkslide på kommunal mark. Samtidigt
uppmuntrar kommunen att anmäla invasiva arter via felanmälningsappen.

Tekniska
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Kvarstår

Kommunen svarar att strandspångar är svåra att underhålla och kan även förhindra
den naturliga dynbildningen. Därför är kommunen skeptisk till att det är en bra
lösning. Kommunen testar löpande olika åtgärder för att förhindra sandflykt.

Kvarstår

En kartering av spontanidrottsplater i kommunen kommer att genomföras som ett
underlag till politiken. Förslag om att ansöka som en åtgärd i Fokus byarna.

Byalaget

Kommentar byalaget

