
Årsstämman 2009
Den 30 mars hade vi Årsstämma. Denna höll vi nere 
i Hildurs Livs. Det blev ett trevligt möte i en ljus 
och trevlig lokal. Det bjöds även på fika.

Våra medlemmar tog upp problemet med fågelkol-
lonier på vissa platser. Detta ska nu vara åtgärdat!

Avverkningen och allt skräp som lämnats kvar här i 
Nybrostrand var också en av frågorna som kom upp. 
Styrelsen har därför skickat en skrivelse till kom-
munen.

Valberedningen hade förberett sig och kunde presen-
tera två nya förslag på styrelsemedlemmar, Rickard 
Flodfält och Corfitz Nelsson. Båda blev invalda av 
medlemmarna.

Dessutom så tackade valberedningen för sig. De har 
alla valt att avgå och vid mötet så bestämdes det 
att vänta med att tillsätta dessa poster tills vi håller 
infomötet den 1 augusti. Alla förslag är välkomna!

Ordförande
Jeanette Blomquist
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Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämndenden

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad har byalaget 
översänt skrivelse angående missförhållanden i Ny-
brostrand som är i behov av att åtgärdas snarast.  
Efter massiva påtryckningar från medlemmar i Ny-
brostrands Byalag angående avverkningar av träd som 
pågått under första delen av 2009, har byalaget påvisat 
att detta förfulat våra allmänningar till oigenkännlighet. 
Det har körts med stora maskiner som knäckt små träd 
och buskar och gjort djupa spår i naturen. Det ligger fort-
farande stora mängder av grenar (10-15 cm i diameter ) 
som inte kommer att förmultna under en lång tid. Vi har 
också påpekat att det erfordras sopkärl vid anslutnings-
vägarna till stranden. Samhällsbyggnadsnämnden har 
meddelat att de har mottagit skrivelsen och kommer att 
behandla så snart som möjligt. 

Framtida utbyggnaden i den västra delen av

NYBROSTRAND
Förutsättningarna för bebyggelse i västra delen av 
Nybrostrand ska utredas/studeras i ett plan-
program. Området är i huvudsakligen tänkt för 
bostäder men kan även innehålla förskola, 
omsorgsboende och ev. någon form av service.
Beräknad tid för en detaljplan tar c:a 7-8 månader
(En vild gisning från min sida)
 

Bosse Johansson       

19 juni



Det blir en heldag med många olika aktiviteter för barn 
under dagen Vi drar igång direkt efter INFORMA-
TIONSMÖTET med NYBROSTRANDSDAGEN. En 
efterlängtad aktivitet, som  Nybrostrandsborna länge 
har önskat. Den går av stapeln den 1:a augusti med 
start omkr. 12:00. Det kommer att fi nnas en hel del aktiviteter för hela familjen, för att nämna några: Agilty från 
Ystads brukhundsklubb, hopptorn  m.m. Eftermiddagens aktiviteter är tänkt att gå i barnens tecken medan 
kvällens aktiviteter tenderar att gå mot det vuxna hållet. En strålande sol är beställd så ta upp kalendern, informera 
familjen och boka in denna mycket trevliga dag. Se anslagstavlorna för mer information. www.nybrostrand.se. Alla 
attraktioner är i skrivande stund inte helt spikad ännu.

Nybrostrandsdagen
och informationsmöte den 

1:a augusti kl. 10.00

Här kommer en tänkvärd berättelse  från Nybrostrand om hur 
ett barn tänker och agerar i trafi ken vilket kan ge en signal för 
er som bilist i ett tätbebyggt område. 

Skriven av Rickard Flodfält.

Min första cykel.
Det första jag vill göra när jag vaknar är 
att cykla. Varje morgon. Mina föräldrar 
tvingar mig att byta om från pyjamasen 
och äta frukost först...suck! Har precis 
tagit bort stödhjulen, men behärskar redan cykeln till 
fulländning, enligt mig själv. Susar fram med vinden i 
ansiktet fast mamma och pappa tycker att jag borde sakta 
ner. Riktigt lycklig känner jag mig då. Frihetskänslan 
lyser i ögonen. 

Om mamma fi ck bestämma skulle jag inte få komma nära 
en cykel förrän på min 18-årsdag, då iförd hockeyutrust-
ning, MC-hjälm och tandskydd. Och med en ambulans 
som följebil. Otaliga påminnelser om hjälmen har det 
varit. Många uppmaningar om refl exvästar när skymning-
en kommer.  Ännu fl er varningar om stora, farliga bilar. 
Absolut förbud om att inte cykla på bilvägen. Upprepade 
allvarsord och förmaningar från mamman och pappan. 
Utförliga beskrivningar om varnande exempel, vad som 
kan hända, med blod och sjukhus.
 
Jag lyssnar och nickar förståndigt, slänger mig upp på 
min cykel...och allt är bortglömt. Lyckoruset och upp-
rymdheten tar överhand. Inte ens skrubbsår och ”asfalt-
seksem” kan hejda min framfart för de hör till och glöms 
bort efter några tårar. 
Eftersom mina motoriska färdigheter övergår de mentala 
än så länge (enl. mina målsmän) så behöver jag och mina 
kompisar i Nybrostrand lite extra hänsyn och förståelse 
från bilisterna i omgivningen. 

Tack på förhand!
 Cykel-knatten 

Min första cykel

Dax för Loppis!
11 juli

Lördagen den 11 juli kl 10-12 
Plats: Nybroplan, vid Hildurs Livs.

Plocka fram era “godbitar”, som ni vill bli av med.
Hoppas på vackert väder och “rätt” prissättning. 

Undvik att kasta era "klenoder" de finns säkert något i stugurna, 
som saknar precis det som du har. 

Bättre nytta är att sälja dem både för er och andra. 
-Prioritera återvinning det lönar sig.
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Lördagen den 11 juli från kl. 10.00



Valborgsmässoafton
En valborgsmässoafton med solsken och 17 gr i luften 
är inte ofta vi får uppleva. Enda nackdelen i år liksom 
förra året var den hårda vinden. Redan tidigt hade 
många familjer samlats vid grillarna och för picnic i 
gröngräset. Klockan 19.30 sjöng kören Bagatellerna in 
våren med ”Flamma stolt...” och ”Vårvindar friska...” 
och andra kända vårsånger, därefter var det fl agghal-
ning och sedan tågade scouterna med sina facklor ner 
till stranden för att tända bålet. Det tog sig fort och 
snart sprakade elden i vinden som turligt nog blåste 
från land. Mycket folk hade samlats i den nu lite kyliga 
vinden. 
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Den nya styrelsen för 
2009-2010

Ordförande   Jeanette Blomquist  Omval 1 år
Ledamot   Bo Johansson  Omval 2 år
Ledamot   Kersti Liljegren  Omval 2 år
Ledamot   Rickard Flodfält Nyval 2 år
Suppleant   Corfitz Nelson Nyval 2 år

Ett år kvar på sitt mandat har följande: 
personer:
Ledamot   Jim Andersson
Ledamot   Birger Jönsson
Ledamot         Ingrid Ejlertsson
Suppleant   Mons Billgren

Revisorer:   
Torsten Karlsson     Omval
Vivi-Ann  Persson    Omval
Christian Ejlertsson   Omval

Se hela styrelsen och ansvarsfördelning på     
sidan 4 längst ner.

Whiskprovningen som skulle varit i april blev 
 blev tyvärr inställd p.g.a. för få anmälningar.

Eventuellt gör vi ett nytt försök nästa år.

Nybrostrandsbadet 
öppnar den 6 juni

 mån-tis kl 10.00 - 18.00
 ons        kl 10.00 - 18.00
 ons        kl 10.00 - 19.30  (fr.o.m. den 17/6-5/8)
 tors-fre  kl 10.00 - 18.00
 lör-sön  kl 10.00 - 17.00

 Morgonbad (obs bassängen obekvakad!)
 mån-fre kl 07.00 - 08.00
 lör-sön  k 07.30 - 08.30

 Kassan stänger 30 min före badtidens slut.
 Badet stänger Midsommarafton kl 15.00

GRANNSAMVERKAN
De fl esta inbrott sker sen eftermiddag (15.00-
18.00). Några råd att tänka på: Hjälp varandra. 
Håll kontakt med dina grannar. Meddela när du 
åker bort. Tala om för grannarna om det är någon 
annan som ser till huset när du är borta. Se till att 
huset inte ser obebott ut. Hälsa på alla du möter i 
området/byn. Få ögonkontakt. Då är det lättare att 
känna igen ett utseende som i vanliga fall inte hör 
hemma här. Dessutom förstår en iaktagen person 
att man blivit observerad och kanske undviker att 
komma tillbaka.

 Ingrid Ejlertsson 

STARTAVGIFT 120 kr inkl. lunch.
Anmälan direkt till Ystad Golfklubbs terminal, eller

på internet: www.golf.se senast 30 juni 2009

Telefon: Ystads Golfklubb 0411-550 350
Birger Jönsson Tel: 0411-55 08 74

Styrelsen i Nybrostrands Byalag

Spelas fred. den 3 juli 2009, KL.12.
På Ystads Golfbana

Tävlingen spelas i tre klasser:
Herr, dam och junior
(Minst 5 deltagare i varje klass)

Spelform: Poängbogey
Deltagarna måste ha officiellt handicap och

vara medlem i Nybrostrands Byalag.
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9. Hans Anders Bygg ger 10% på 
 ordinarie sortiment. Undantag: Netto- 
 priser och kampanjvaror.
 Tel 55 75 00  Adress: Spaljegatan 1. Ystad. 
 Vid större projekt begär offert!

10. Service Electra Stationsvägen 18. 
 Köpingebro 10% på reparationer av   
 hushållsmaskiner! 
 Tel 0411-55 09 20.

11.  Lokalföreningen i Löderup lämnar 10% på  
 våra redan låga priser. Gäller byggnads  
 material. Vid större inköp begär offert.
 Storg. 31, 276 40 Löderup 0411-55 86 80 
 Fax 0411-52 42 50. www.sll-loderup.se

12. Colorama Färghuset i Ystad AB. 
 Koppargatan 1 Ystad. www.colorama.se
 0411-557400. Villakonto som ger upp till  
 20% rabatt på färg och tillbehör.
 (Gäller ej kampanjvaror). Här fi nns färg,  
 tapet, golv, kakel, golvläggning.

NYBROSTRANDS BYALAG Postgiro 10 61 96-9     www.nybrostrand.se

Ledamot 
Bosse Johansson
INFO-ansvarig
Pilkvägen 6.
0411-550 550
bossereklam@ystad.nu

Ledamot
Kersti Liljegren
Kassör
Hökvägen 5.
0411-55 02 39
kersti.liljegren@telia.com

Suppleant
Corfitz Nelsson
/ansv. hemsida
Nejlikevägen 5
0411-550055
corfitz.nelsson@telia.com 

Ledamot
Rickard Flodfält
Fiskegarnsvägen 10
0411-55 07 99
Rickard.Flodfalt@skurup.se

Jeanette Blomquist
Ordförande
Andvägen 1.
0411-55 07 65
jeanette.blomquist@svedala.se

Ledamot
Birger Jönsson
Sekretarare
Tranvägen 1. 
0411-55 08 74
pappabi@swipnet.se

Ledamot
Ingrid Ejlertsson 
/vice sekrt./ansv.grannsamverkan
Grantoppsvägen 4
Mobil: 076-822 10 28
fronedal@sjobo.nu

Ledamot
Jim Andersson
Vice ordf. Repr. Byalagsrådet
Nysörtsvägen 4.
0411-738 30
jim.r.andersson@telia.com

Suppleant 
Mons Billgren
Nattviolsvägen 3 
0411-551464
eva_billgren@hotmail.com

Nybrostrands Byalagsstyrelse 2009 Kontakta oss om ni har frågor eller åsikter.
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KOMPOSTENS ÖPPETTIDER 
OCH REGLER

För medlemmar i Nybrostrands byalag 

Söndagar kl. 10-12
12/4, 19/4 26/4, 3/5 till 4/10 samt 18/10 och 1/11. 2009.

I KOMPOSTFACKEN:
Endast komposterbart material befriat från grenar och kvistar.

Absolut ej vintergrönt växtmaterial!
OBS! Medtag medlemskort!

Kompostansvarig: Per Roxenius tel 0411-55 11 02

1.   Heinrich Färg & Måleri AB, Ystad. 
 0411-194 22. 20% rabatt på verktyg och   
 färg. (Rabatt lämnas ej på kampanjvaror).

2.  Atle f.d. Bild&Ljud,Ystad. 
 Tel: 0411 - 65620 10% rabatt på inspelnings  
 media  och tillbehör.

3.  Gösta Svensson Cykel AB, Ystad. 
 0411-55 51 23. 10% rabatt på nya cyklar   
 (utan inbyte) och cykeltillbehör  (rabatt   
 lämnas ej vid extrapriser och
 reparationer).

4.  Ystad Plantskola, 0411-105 38, 
 fax 105 78. 15% rabatt på buskar, träd,   
 perenner, som t ex: Barrväxter, frukt- och   
 prydnadsträd, bärbuskar, rosor, exotiska   
 växter och slingerväxter 
 (Rabatt lämnas ej på nedsatta priser).

5.  Lugna Lagunen, Apgränd 3a, Ystad.    
 0411-130 55. 10% rabatt vid massage   
 och hudvårdsbehandling.

6.  Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. 
 Kontakta Bertil Jansson om ni har 
 frågor gällande avtalet 
 Tel 0411-55 01 31. 
7. Österlens Sko & Lädertjänst.   
 10% rabatt. Åsavägen 150 i Nybrostrand.   
 Ring gärna innan ni kommer 
 070-743 08 42. Gäller även butiken i    
 Tomelilla, Bangatan 10
 Tel 0417 144 63.

8. Intersport, Hamngatan. 
 Rabatt 10% vid köp 
 överstigande 200 kr.

Rabatterande företag till Byalagets medlemmar
TAG MED MEDLEMSKORTET DÅ NI HANDLAR!

NY


