
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Mörkt, kallt men ingen snö… Spelar ingen roll, 
vi har det mysigt i Nybrostrand i alla väder! Det 
lyser så inbjudande i alla hus och trädgårdar, med 
adventsljusstakar och utomhusbelysningar. Vin-
den viner, men vi är många som trotsar vädret och 
promenerar med eller utan hundar. Jag berättade ju 
i förra Byabladet att vi skulle ha valpar. Valpar blev 
det, närmare bestämt 8 små sötnosar som nyss har 
fyllt 3 månader. 

Det har fi gurerat en hel del artiklar för eller emot 
vindkraftverk under hösten. Några från styrelsen 
har varit på ett informationsmöte där medlem-
mar, från föreningen Svensk Landskapsskydd i 
Glemmingebro, informerade om sitt arbete mot 
etablering av vindkraftverk i vår region. Detta är en 
mycket svår fråga och Föreningen Svensk Land-
skapskydd står till förfogande och alla som vill har 
möjlighet att bli medlemmar i deras förening. Vi 
bjuder in föreningen till vårt årsmöte i mars, så alla 
har möjlighet att få mer information.

Vi har haft en del skadegörelse här i Nybrostrand. 
Jag vill be alla föräldrar att tala med era barn som 
kör moped. Fotbollsplanen vid tennisbanorna för-
stördes rejält den 6 november, då några mopedister 
sprätte upp gräset. Tyvärr så har vi inga speedway 
banor här…

Jag vill också passa på att göra reklam för Skåne-
trafi kens Taxibuss. När du är inne på Skånetrafi ken 
och söker en buss mellan Nybrostrand och Ystad så 
står det ett T vid vissa avgångar. Ring 020-456789 
och boka senast två timmar innan avgång så blir du 
hemkörd till dörren. Just nu så använder vi oss av 
denna tjänst de fl esta fredagar och lördagar. På detta 
bekväma sätt så får vi hem våra tonåringar kl.01.10! 
Helt underbar service!
Jag och hela styrelsen vill önska er alla, en under-
bar JUL och ett GOTT NYTT ÅR!. 
Jeanette Blomquist /Ordförande
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OM VATTENNIVÅN SOM
NU STÖTS OCH BLÖTTS!

Byalagets styrelse har fått ta del av en skrivelse, från 
Ystads Naturskyddsförenings klimatgrupp har skickat 
till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad, angående 
vilka konsekvenser en succesiv höjning av havsvatten-
nivån, kommer att medföra för Ystads kommun. 
I skrivelsen finns ett antal frågor om vilken beredskap 
som kommunen har inför framtida nivåhöjningar. 
Andra frågor som tas upp är bl a om hur nivåhöjning-
en påverkar vatten- och avloppssystem, och bygglov 
nära havet, eventulla flyttningar av byggnader och 
översvämningar av åar, som påverkar sanddyner och 
vägar.
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Vinprovning 2009
Den 2 oktober var det åter igen vinprovning i Byala-
gets regi. Det var viner från Flanken i Tyskland som 
skulle testas. Eftersom Tyskland mestadels produce-
rar vita viner var det 6 olika vita viner vi fi ck prova. 
Som vanligt berättade sommelier Bent Williams om 
de olika druvorna och visade bilder från sina besök 
på vingårdarna. Efter många smakprover och diskus-
sioner, om vilka smaker och dofter som framträdde 
mest i varje sort övergick vi till en höstbuffé och mera 
trevlig samvaro. Vi hade än en gång upplevt en intres-
sant vinprovning.

Info om elläget för oss i 
Nybrostrands Byalag

Detta gäller för er som har rörligt pris idag
Eftersom det råder en viss osäkerhet om elpri-
serna framöver kommer vårt förslag att vara en 
försäkran om ett ”vinteravtal” under tiden januari 
t.o.m. april, därefter går vi tillbaka till ett rör-
ligt pris igen, om inget annat avtal träffats under 
tiden. 
 
Det är inget tvång att gå ur det rörliga avtalet, ni 
som vill vara kvar i detta behöver inte göra något.

Priset för dessa 4 månader är 89 öre/kWh inkl 
elcertifikatavgift, energiskatt och moms.

Är du intresserad av detta fyll i den bifogad 
talong, som medföljer detta Byblad Nr. 4-09

 

OBS! SVAR SENAST
DEN 28 DEC.

Skicka  den ifyllda talongen till:
Enkla Elbolaget
Box 35
374 21 Karlshamn 

Du som inte är med i vårt avtal har nu
chansen att komma med i avtalet!

Vill du vara med i vår upphandling av el kan du 
kontakta Enkla Elbolaget direkt på 
telefon 0775-200 200 (ha din nätfaktura 
tillgänglig när du ringer).
Eller fyll i medföljande  ”talong” så kontaktar 
Enkla Elbolaget dig.

Har du några frågor kring om elavtalet:
Kontakta  Bertil Jansson 0411-550131 
i Nybrostrand.

Beträffande 
Boulmästerskapet 

Nybrostrand blev utanutan någon 
Nybrostrandsmästare i Boul. Uppslutningen var 
för dålig. Vi hoppas på en bättring till nästa år.
Det är en social sport. Passa på att få kontakt mrd 
andra Nybrostrandsbor!



En av Nybrostrands verkliga trotjänare, Per Roxenius, 
har i snart tio år sett till att alla byalagsmedlemmar kan 
slänga komposterbart trädgårdsavfall på vår kompost. 
Per har nu aviserat att han avsäger sig uppdraget som 
kompostansvarig från och med 2010 och därmed står vi 
utan kompostansvarig.
 
Vi hoppas nu att det finns Nybrostrandare som vill 
hjälpa till att hålla komposten igång, det rör sig om två 
timmar i veckan under cirka halva året och finns det för-
utsättningar kan givetvis flera personer dela på arbetet. 
Utan kompostansvarig kommer vi bli tvingade 
att stänga komposten och då måste vi alla plöts-
ligt köra vårt trädgårdsavfall till Hedeskoga och 
det tar tid! Dessutom kostar det extra slant. 
Det är helt okey att vara två som delar på uppgiften.

Hjälp till och rädda komposten! Kontakta någon i 
styrelsen (se sid 4)  för kontaktuppgifter om du vill ställa 
upp! Komposten är även träffpunkt där man lär känna en 
hel del i Nybrostrand.
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Kabusa skjutfält.
Ansvariga inom Försvaret 
har informerat om den låsta 
grinden. Det är på grund av 
utbyggnad, och vid skjutöv-
ningar. Till höger, sett från 
väst, kommer det upp en 
mindre grind där gående får 
tillgång till Kakbusafältet 
igen.
Dessutom ska huset nedan 
för masten byggas ut får 
allmänheten  tillgång till 
Kabusafälten igen. 
Var uppmärsam på de 
tider som övning pågår, se 
varningsskyltar och röda 
fl aggor. (Det har varit lite 
oklarheter när det gäller när 
var och hur.)

OBS!
Från och med år 2010 delas 
Byabladet ut endast till er 
som satt upp sin klisterdekal 
på brevlådan. Missar ni detta
så missar ni även Byabladet.
om det händer kan ni gå in på hemsida 
och ladda ner Byabladet i PDF-format 
www.nybrostrand.se

St. Köpinge kyrka, St. Herrestads kyrka 
och  Borrie kyrka Informerar

Söndagen den 20 december 
Högmässogudstjänst kl. 18 i St. Herrestads kyrka. Kö-

rerna sjunger in julen. Mårten Schuman
 Julafton

Julbön kl. 10.00 i Borrie kyrka. Barnkören medverkar. 
Mårten Schuman. Midnattsmässa kl. 23.30 i 

St. Köpinge kyrka Sång Ingela och Louise Jönsson. Mår-
ten Schuman.

Juldagen
Julotta kl. 7.00 i St. Herrestads kyrka. 

Extra sång. Mårten Schuman
Annandag jul

Högmässogudstjänst kl. 10.00 i Öja kyrka
Lotte Grönborg.

27 december Högmässogudstjänst kl. 18.00
i St. Köpinge. Julsånger med Irene, Maria, Ulrika och 

Louise. Lotte Grönborg
 Nyårsafton

Nyårsbön kl. 15.00 i St. Herrestads kyrka
Sång Holger Bak. 

 Nyårsdagen
Högmässa kl. 18.00 i Borrie kyrka.

Cello: Britta Hasten. Lotte Grönborg Gunnel 
Svärdh Hans-BlohmeJönsson

Styrelsen söker ny kompostansvarig

Ystads kommun informerar
Förslag till detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m. 
i Nybrostrand, Ystads kommun. Syftet med detaljplanen 
är att pröva förutsättningarna för i huvudsak bostadsbe-
byggelse men även förskola, omsorgsboende och even-
tuellt någon form av service i västra delen av Nybro-
strand. Förslaget är utställt på samråd fr.o.m. den 7 
december 2009 t.o.m den 8 januari 2010. Beträffande öp-
pettider m.m. vid jul-, nyårs- och trettonhelgen,  Har du 
frågor är du välkommen att ringa planarkitekt 

Eva Nygren, 0411 - 57 72 36. 
Förslag till se detaljplan för Nybrostrand 19:10 m.m.

Gå in på www.ystad.se eller använd denna länk.
Sök: Nybrostrand 19:10 eller se länk:
www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/
5BAFC5598AE132ADC1257616004039C1

Denna grind kommer att vara låst!



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

10.  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

11. 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.

12. Öresund Städ och Flytt
 Lägg din fl ytt och städ i våra händer!
 Ystad  kontor 0411-655 20. Södra 
 Dragongatan 14 Ystad
 E-post: johannes@ystadbud.se
 Rabatt 5% på allt! www.ystadbud.se

13. Ystads Låsservice AB 
 Lämnar 10% rabatt på ordinarie sortiment.
 Gäller ej kopiering av nycklar.
 Regementsgatan 3.  Tel 0411-55 99 88

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 sekr./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.andersson1@tele2.se

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

Nybrostrands Byalagsstyrelse 2009 Kontakta oss om ni har frågor eller åsikter.

4

En vädjan från kassören. 
Betala medlemsavgiften

 à 150 kr/hushåll efter nyår 
och senast den 28 februari.

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

2.  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).

3.  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).

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

5.  Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. 
 Kontakta Bertil Jansson om ni har 
 frågor gällande avtalet 
 Tel 0411-55 01 31. 

6. 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.

7. Intersport Hamngatan 9. Rabatt 10% vid köp 
 överstigande 200 kr.

8. Hans Anders Bygg ger 10% på  ordinarie 
 sortiment. Undantag: Nettopriser och kam-  
 panjvaror.
 Tel 55 75 00  Adress: Spaljegatan 1. Ystad.  
 Vid större projekt begär offert!

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

NY

NY


