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                Sid 1/2
                            
Protokoll nr 26, styrelsemöte 2023-01-30, Nyhamns Byförening 
 
Plats: Makrillvägen 19. 
Deltagare: Axel Bergenfelt, Paul Adam, Anne Avén, Sandra Andersson Sikberg, Fayme Alm. 
Anmält förhinder: Ulrika Ingvarson, Sverker Ingvarson och  Bojan Kos. 
 
1. Ordförande Axel Bergenfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Extra välkommen till Fayme som 
nu ingår i redaktionen för Nyhamnsbladet. 
2. Anne Avén valdes till mötets sekreterare. 
 
3. Restpunkter från föregående möte: 

• Nya stelor. 15 stycken ligger klara att sätta upp. Axel kontaktar Johan Jolfson från Ornakärrs gård 
framåt vårkanten för att få dem uppsatta. 

• Möte med kommunen. Sandra har haft god kontakt med Arash Borhan (trafikplaneraren) i försöken 
att påverka Skånetrafikens tidtabeller. Nu har han slutat sin tjänst och kommer inte att ersättas. Det 
blir Gunilla Sandebert (stadsarkitekten) vi fortsättningsvis får hålla kontakt med.  

• Naturreservatsskyltar vid Pulkabacken. Ännu inga skyltar uppsatta. Axel har tidigare träffat 
Länsstyrelsen på plats som lovat att man skall fixa detta.  

• Hjärtstartare. Ulrika har pratat med Jonna på Räddningstjänsten, som inte visste vilket avtal man har 
med byalaget i Arild. Vi avvaktar svar.  

 

4. Nyhamnsbladet.  
• Distributionen: Nummer 2/2022 delades ut runt första advent. Den sjundeklass som skötte 

utdelningen missade många brevlådor. Vi har många ex. över. Efter facebookinlägg den 25 januari 
hörde flera bybor av sig, några säger att de aldrig fått tidningen! Hur gör vi nästa gång? Intresse finns 
från andra klasser på Nyhamnsskolan:  Årskurs 5 (Maria Karlsens sons klass), årskurs 6 (Sandras 
dotters klass, en ansvarstagande klass) och årskurs ? (Ulrikas sons klass). Axel har också ställt frågan 
till Röde Orm. Kanske en pensionärsgrupp? Vi funderar till nästa möte och måste ha en lösning som 
fungerar. Vid nästa möte skall vi också uppdatera listan med bibliotek, frisörer, tandläkare och andra 
som skall ha tidningar att tillhandahålla. 

• Uppslag till nya artiklar: Historik om Nyhamnsgården (Kerstin Nilermark), Nyhamnsgården idag 
(Axel), Intervju med boende? (Fayme). Intervju med Inger och Gittan (Fayme). Intervju med Coco och 
Marie om Teqilaimport (Åke). Klockarens Hassle (Clas). Ny bibliotekarie & sommarboken (Fayme). 
Skolgården (Sandras dotter åk 6). Hjärtstartare, vresrosor, bastun... 

• Ny tidplan: Anne vill inte låsa sig för redaktionellt arbete hela maj månad och den nya tidplanen 
tidigareläggs två veckor. Deadline blir den 18 april, tryck färdigt vecka 20/21 och distributionen 
genomförs första veckan i juni. 
 

5. Hemsida o Facebook. Vi har ca 619 personer på FB som “gillar” oss (64% kvinnor, 35% män). Axels 
inlägg 25 januari angående medlemsavgift och Nyhamnsbladet har gett flera reaktioner. Anne påminde 
om möjligheten att anmäla sig till nyhetsbrev om man inte har facebook.  
 
6. Nyhamns framtid.  
• Rivning av fd. Glada Laxe och huset på Skonarevägen har påbörjats. Nytt äldreboende beräknas vara 

klart våren 2025. Nyhamnsgården ska säljas och i privat regi drivas som trygghetsboende. Det 
planerade trygghetsboendet vid Skeppet är slopat. Allt enl. John Nielsen på kommunen som Axel varit 
i kontakt med.  

• Medinflytande. Anne hänvisar till en artikel i HD om Jonstorp där byn inbjudits för att ta del av 
kommunens planer. Sandra tar på sig att kontakta Gunilla Sandebert om att vi också önskar bli mer 
involverade i vår bys framtid. Vi hoppas också att Johan Ingvarson kan spela roll. 

• Skånetrafikens nya tidtabell fungerar jättedåligt för oss i Nyhamn. Sandra kommer att fortsätta 
kämpa mot Skånetrafiken, som tyvärr är svåra att få gehör hos. Fayme har påpekat problemen för 
kommunen och kommer också att bearbeta Skånetrafiken. 

• Byarådsmöte med kommunen. Sverker och Anne deltar i mötet 31/1 som skall behandla 
trafikfrågor. Vi kan ta upp vägbulor på Brovägen, ev. belysning på ny cykelväg till Brunnby, trafiken på 
Eleshultsvägen.  

 






