Nybrostrands byalag
Verksamhetsplan – 2021.
Orientering
Nybrostrands Byalag är en ideell förening bestående av fastighetsägare, hyres- och
bostadsrättsinnehavare.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen och att vara
remissinstans till kommunen i frågor som är av intresse för medlemmarna.
Arbetet inom föreningen styrs av en styrelse bestående av 9 personer.
Information om föreningens arbete och aktiviteter redovisas på föreningens hemsida
”www.nybrostrand.se” samt på facebook. Information till alla boende i Nybrostrand ges via
skriften ”Byabladet” samt till medlemmar i Byalaget via digitala utskick av
”Medlemsinformation” där bland annat information om olika planerade och genomförda
aktivitet presenteras.

Planerade medlemsaktiviteter
Redovisad verksamhetsplan är beroende av hur restriktioner avseende Covid19 pandemin
utvecklas. Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att nedan angivna aktiviteter kan
genomföras för Byalagets medlemmar
● Komposten. Kompostavfall kan lämnas på söndagar mellan klockan 10 och 12 på
komposten vid Bassängvägen under perioden 2 maj till 7 november
● Nybrostrandsloppis. Loppis anordnas 2:a lördagen i juli månad. Loppisen är öppen
för medlemmar och utomstående.
● Nybrostrandsgolfen. Nybrostrandsgolfen är öppen för alla medlemmar och
genomförs under juli månad.
● Nybrostrand lyser. Nybrostrand lyser genomförs parallellt med ”Österlen lyser”.
Aktiviteten är öppen för alla medlemmar och tilldrar sig på Nybrostrands torg där
marshaller tänds och byalaget bjuder på korv.
● Trivselkvällar. Trivselkvällar arrangeras för medlemmar och kan t.ex. vara
vinprovning, allsångsafton m.m.
● Kulturarrangemang. Olika typer av kulturaktiviteter arrangeras av byalagets
Kulturutskott för medlemmar. Under året planeras
o gemensam utställning av i föreningen aktiva konstnärer under Konstveckan
o frukostmöten med intressanta föredrag.
o allsångskväll
● Fortbildning. Informationsmöten/sammankomster i avsikt att öka medlemmarnas
kunskap inom diverse områden arrangeras för medlemmar. Under året återupptas
studiecirklarna om Nybrostrands historia som arrangeras av Medborgarskolan.
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Övriga aktiviteter
● ”Nyinflyttardag” arrangeras av byalaget på golfklubbens restaurang. Syftet är att
informera om Byalaget och Nybrostrand samt att försöka fånga upp personer som
kan vara intresserade av styrelsearbete eller på annat sätt hjälpa till i vår verksamhet.
● Diskussion med Nybrostrands Tennisklubben, Nybrostrands golfklubb och
Nybrostrands scoutkår planeras för att starta aktiviteter för Nybrostrands ungdomar
och vuxna och för att stärka klubbarnas verksamhet. Detta kan avse t.ex. padelspel
och golfintroduktion/spel en eftermiddag i veckan eller medverkan i scouterna
verksamhet.
● Byalagets ekonomi skall stärkas genom sponsoravtal och annonsering i Byabladet.
● För att finansiera kulturarrangemang och fortbildningsverksamhet ansöks om medel
från Sparbanken Syd.
● Medlemsförmåner skall uppdateras och utvecklas.
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Budget 2021
Konto
Intäkter
3010
3110
3111
3113
3114
3120
3121

Utfall 2020

Budget 2021

Summa intäkter

59230
0
0
6000
0
0
0
65230

60000
0
32000
6000
0
5000
1200
104200

Summa kostnader

0
0
0
0
0
0
300
0
51
1000
910
5889
468
139
3975
2698
320
0
15750

0
32000
20000
2000
4000
1000
300
0
1000
1000
8000
15000
500
1500
6000
3000
2000
0
97300

Medlemsavgifter
Midsommar
Trivselkvällar
Håll skåne rent
Kultur-, bildnings- och ungdomsverksamhet
Sponsring och annonser
BRL Bidrag

Kostnader
4110 Midsommar
4111 Trivselkvällar
4112 Frukost/Kulturmöte/Allsångskväll m.m
4114 Nybrostrandsgolfen
4115 Nybrostrand lyser
4116 Valborg/jul
5010 Lokalhyra
5410 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningsmaterial
5580 Förrådsbod o kompost
5810 Informationsmöte/styrelsemöte
5930 Informationsblad
6110 Kontorsmaterial
6230 Hemsida/facebook
6250 Postbefordran
6570 Bankkostnader
6990 Övriga externa kostnader
6993 Lämnade bidrag och gåvor
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