Nybrostrands Byalags yttrande över förslag
till Landsbygdsstrategi för Ystad kommun
Vi har tagit del av rubricerat dokument. Ett dokument omslutande 22 sidor som i sin
tur gör hänvisningar till ett stort antal andra av Ystad kommun framtagna dokument.
Vi uppfattar förslaget till strategi som välvilligt, kompetent och välformulerat.
Men med beklaglig uteblivelse av politiskt förpliktande avsikter och konkreta
mål samt åtgärder för Ystads landsbygd.
Landsbygdsstrategin tycks bli påhängd som en bilaga till Översiktsplanen för Ystad
respektive Service-orterna. Det är inte invändningsfritt, men vi är pragmatiska och
toleranta, och ser fram mot processen att förverkliga allt som översiktligt formulerats.
Nybrostrand är den största boendeorten i Ystad kommun. Nära förbunden med
serviceorten Köpingebro. Denna rollfördelning är invändningsfri, samtidigt som det är
viktigt att ta vara på möjligheter till samverkan då kommunala resurser allokeras.
Det tål att upprepas, att det för oss är obegripligt att så inte skett tidigare, utan en
fördjupad översiktsplan framtagits för enbart Köpingebro, detta trots att vi i stort sett
blivit sammanväxta med varandra. Dessbättre har man från “stadens sida” på senare
år sett, uttryckt och förstått att vår närhet är som en “utvecklingskorridor”. Det
gläder oss då vi ser oss som norra och södra delen i en tätort, som naturligt
kompletterar varandra och effektivt bör nyttja gemensam samhällsservice. Dessutom
tillkommer nya möjligheter till gemensam utveckling då allt fler vill bo grönt, jobba
hemma och leva tryggt i mindre samhällen. Pandemin accelererade denna
viljeinriktning och internet med informationsteknologin möjliggör detta.
Under samrådets gång har vi tagit del av synpunkter framförda från andra byalag,
bland annat Snårestad. Vi har förståelse och kan sympatisera med en hel del av
kritiken avseende förslaget till Landsbygdsstrategi. Tolkar det delvis som en
frustration över att politikernas fokus tycks väl länge har varit på Staden Ystad och
landsbygden har lämnats i skugga. Det brådskar nu, fagert tal utvecklar inte
landsbygden utan det behövs politisk vilja.
Konkret för Nybrostrand, kommunens största boendeort, är att vi inte har någon
gemenskapslokal. Det är obegripligt att kommunens politiker inte sett detta behov
utan bara byggt och byggt bostäder under hela 2000-talet. En gemenskapslokal har
varit Byalagets högst prioriterade fråga i varje kontakt med kommunledningen under
samma tid. Inga dokument behövs för denna insikt, istället krävs politisk handling!
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