
Numrering av protokollen sker i obruten nummerföljd oavsett år, med början efter årsmötet 2018. 

Protokoll nr 20, styrelsemöte 2021-10-25, Nyhamns Byförening 

Plats: Brunnby FFs klubblokal. 
Deltagare: Axel Bergenfelt, Bojan Kos, Paul Adam, Helen Lindgren, Anne Avén, Ulrika Ingvarson, Sverker 
Ingvarson.  
Deltagare på länk: Daniel Björnsson. 
Frånvarande: Birgitta von Schéele.  

1. Ordförande Axel Bergenfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Anne Avén valdes till mötets sekreterare.

3. Rapport från Byarådsmötet 19 oktober
Daniel rapporterade från mötet som hölls i stadshuset. 23 byföreningar och politiker gick igenom den lista
som man ställde samman för två år sedan, innan pandemin stoppade vidare möten. Överst på listan finns
Kommunikation och Byvandringar  (då kommunens politiker och tjänstemän besöker byarna och blir
förevisade brister och förslag på utveckling). Beslutades att upprätta en formell skriftlig rutin på hur en
byavandring skall gå till. Eftersom det i Nyhamn inte genomförts någon byvandring, till skillnad från i många
andra byar, kommer vi att ställa oss först i kön.
En annan punkt som avhandlades var Skånetrafiken och missnöje med turtäthet till vissa byar. Beslutades
att bilda ett separat råd tillsammans med politikerna för att försöka påverka.
Vägar och väg 111 togs upp. Daniel redovisade för mötet de tankar vi har och fick gehör för detta. Kanske
att Nyhamn är på väg upp på kommunens agenda. Ett möte med Arash Borhan på Samhällsbyggnads-
förvaltningen skall hållas. Ulrika och Daniel lägger upp en plan inför mötet och kommer att träffa övriga
intressenter i Nyhamn (Skeppet, BFF, Läget, Hamnen, Röde Orm). Ulrika har skickat förslag på mötestid till
dessa.
Diskuterades vad vi kan tänka oss att avsätta till förnyelse, föreslogs 100 000 kr. Vilka konkreta mål detta
skall användas till får diskuteras på mötet med Arash.

4. Restpunkter från föregående möte

• Utsmyckning av elskåp. Bojan har från Höganäs Museum fått 25 foton från gamla Nyhamn. Axel visade
ett förslag han gjort och har märkt ut på karta lämpliga placeringar. Diskuterades och enades om att vi
börjar med 10 elskåp med placering väster om 111:an.
Anne efterlyste information om bilderna – fotograf, årtal etc. Vi kan eventuellt redovisa detta i
tidningen eller på hemsidan.

• Daniel har tömt och flyttat tillbaka den gamla soptunnan.

• Daniel har kontaktat länsstyrelsen om naturreservatsskyltar ovanför Pulkabacken. Han frågade också
om vad vi får och inte får göra på byföreningens egen mark. Länsstyrelsen har lovat att återkoppla till
Daniel i båda frågorna.

• Övriga restpunkter att ta upp på nästa möte:
- Strandleksakslåda
- Nya stelor

5. Nyhamnsbladet
Anne meddelade att arbetet rullar på och att det inte är så mycket ledig plats kvar. Några fler idéer finns.
Efter deadline på torsdag vet vi mer. Axel påpekade att vi hade vissa missar i distributionen förra gången.

6. Hemsida och Facebook
Vi har ca 480 följare på facebook som "gillar" oss.
Beslutades att Anne uppdaterar hemsidan med kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.
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Nyhamns Byförening, 716406-7618

Kassaberättelse januari - 20 oktober 2021

Periodens verksamhet

304 medlemmar  har betalat 61 530 kronor i medlemsavgifter.

Förra året betalade 299 medlemmar  61 107 kronor.

Nyhamnsbladet  har tagit in intäkter på 21 644 kronor och kostat 22 528 kronor.

För bryggan  har vi fått in 12 032 kr (f år 18 569 kr) i bidrag från medlemmarna. 

Underhållskostnaderna för toaletten har uppgått till 11 098 kr (f år 14 877 kr)

I- och utläggning av bryggan har kostat 6 329 kr och strandfogdarna har fått 7 000 kronor.

Till Tångfonden  har influtit 9 459 kr (f år 16 082 kr). Tångrensning har kostat 1 000 kronor (f år 2 000 kr).

Kassabehållning vid periodens slut

Föreningens ekonomi är god. Nettotillgångarna på 590 kkr (vid årsskiftet 541 kkr) består av

Bryggfondens 250 kkr (vid årsskiftet 263 kkr), Tångfondens 191 kkr (vid årsskiftet 182 kkr)

och eget kapital 149 kkr (vid årsskiftet 96 kkr).
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