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Protokoll för styrelsemöte nr 4, 2017-10-16, Nyhamns Byförening

Kontorshuset Nyhamnsläge
Närvarande: Axel Bergenfelt (ordf) Sverker Ingvarsson, Ann-Margret Nilsson, Stefan Svensson,
Bojan Kos, Anne Avén.
Anmält förhinder: Ronny Hagdahl, Ylva Runnström, Martin Bergenström

1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Anne valdes till mötets sekreterare.

3. Restpunkter från föregående protokoll - farthinder på Rorsmansvägen.
Axel har i samtal med kommunen (Carl-Gustaf Lindh) fått beskedet att kommunen inte avser att
åtgärda trafikproblemet i korsningen Rorsmansvägen/Västra Gallionsvägen. Åtgärder måste föregås av
trafikmätning, vilket skulle ta lång tid och kanske ändå inte resultera i åtgärd.
Eftersom korsningen är farlig och flera incidenter har inträffat kan vi inte avstå från att på annat sätt
ordna farthinder och skyltar. Kommunen brukar blunda för privata initiativ. Bojan åtar sig att besöka
kommunens tekniska förråd och att undersöka utbudet på marknaden samt priser.
Vidare diskuterades här trafiksituationen i byn - se punkt 9, övriga frågor.

4. Nyhamnsbladet
Anne meddelade att hon och Gunilla haft två möten och redogjorde för några av uppslagen. I serien
om byar skall Brunnby porträtteras. Föreslogs att porträttet av eldsjälarna i Hamnens vänner sparas till
våren och att vi i stället gör porträtt av Claes (eldsjäl i Brunnby FF som nu bor på Nyhamnsgården) i
samband med att Brunnby FF också får artikel.
Redaktionsmöte är planerat till 19/10.
Ann-Margret meddelade att några annonsörer avböjt, men att nya tillkommit.
Bojan kontaktar klassföräldrar angående distributionen.
Tidningen skall vara tryckt 30/11 och kan distribueras helgen 1-3 december.

5. Hemsidan och Facebook
Facebook uppdateras löpande av Axel, som föreslog nya profilbilder där. Anne försöker hänga med
med hemsidan.

6. Nyhamns framtid, möte med kommunen 18/10
Axel och Sverker representerar föreningen på mötet.
De tre frågor som skall diskuteras är:
- Erosionen vid Stelegången och kustförvaltningsplanen.
- Översiktsplanen, våra inlämnade synpunkter och den fortsatta processen.
- Detaljplanen för Nyhamnsläge.
Diskuterades om Bo Adling (som är insatt i situationen på Stelegången) också bör delta. Beslutades att
Sverker först kontaktar Bo och sedan stämmer av med kommunen (Margaretha), om Bo kan delta.
Sverker tycker att man på mötet också skall diskutera Grön kvalitetsturism och frågan om vi borde
slippa betala 8.000 kr/år för två soptunnor som står på naturreservatet och bl a servar bryggan. Även
kostnader för tidigare bryggreparation kan tas upp.
Diskuterades också växtlighet runt dasset som måste åtgärdas. Kan kommunen ställa upp?
Diskuterades skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, se punkt 9, övriga frågor.

7. Stranden och bryggan
Bryggan är nu intagen, allt gjort i två etapper. Av ca 50 kallade blev det ända samma lilla gäng som
brukar ställa upp. Styrelsen godkänner Martins förslag att dessa frivilliga krafter bjuds på pizza i
Krukmakeriet.
Visst underhåll behöver göras på bryggan innan sommaren. Icke rostfria skruvar skall bytas ut och fler
markeringsskyltar skall fästas där det saknas.
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8. Ekonomin
Status god - rapport utskickad per 30/9.

9. Övriga frågor:
- Byalagets brev om Stelegången i förra numret av Nyhamnsbladet – Axels förslag till rättelse i bladet
godkändes.
- Tygkassar. Axel föreslår inköp och försäljning av tygkassar. Dessa skall ha Nyhamnstryck och säljas
till självkostnadspris. Förslaget godkändes. Axel kollar om Skeppet vill sälja dem, och går vidare med
projektet.
- Digital hastighetsskylt har föreslagits via Facebook. Axel passade på att fråga Carl-Gustav Lindh och
fick veta att en av kommunens ljusskyltar kommer att flyttas till Nyhamnsläge i december.
- Cykelövergångar saknas över 111:an. Kanske att detta kommer att åtgärdas vid skolan/centrum när
det blir cykelväg till Brunnby. Ventilerades trafikkaoset vid skolan på morgonen.
- Skrivelse från Magnus Svederberg på samhällsbyggnadskontoret. Byföreningen informeras om
planerna på att i vinter fixa till området söder om Strandbackens förskola, samt kompisgunga och
linbana i södra delen av Klätterskogen. Magnus vill veta om vi har åsikter och om åtgärderna behöver
förankras. Axel åtar sig att svara att vi är positiva till förslagen, men att kommunen själv får kontakta
grannar om detta anses nödvändigt. Om det är OK från kommunen kan vi lägga ut deras förslag på
våra sociala media.
- Adventsmys vid bryggan diskuterades. Korv finns redan. Föreslagen tid är lördag 2 december 17.00.
Detta kommer i så fall att annonseras med kort varsel med tanke på väder.
Vi funderar och tar upp detta på nästa möte, om ingen tagit initiativ tidigare.

10. Nästa möte blir 27 november 17.30 i kontorshuset.
11. Ordförande avslutade mötet

Axel Bergenfelt Anne Avén
Ordförande Sekreterare


