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Kommande aktiviteter
I skrivande stund finns har vi aktiviteter planerade men
inga datum klara så håll också ögonen på hemsidan
www.nybrostrand.se. Om du anmäler din e-post adress
på hemsidan så får du utskick från byalaget via e-post
och missar aldrig något som händer.

Under våren kommer John-Erik Hahne att berätta om
sina år på SÄPO, vi återkommer med datum. Första-
hjälpen är bra att kunna och vår ambition är att låta
arrangera en kurs någon gång under våren.

Julgransplundring!!!
Vad passar bättre att avsluta julen med att plundra julgranen??? Byalaget arrangerar
därför julgransplundring för barn (och vuxna) den 9 januari med start 14.00. Vi håller
till i scoutstugan och förutom julgransplundringen så misstänker vi starkt att tomten
tittar förbi Nybrostrand en extra gång med en julklapp till alla barn. Dessutom blir det
dans runt granen och fika. Priset är 20 kr för vuxna och 10 kr för barn, då ingår fika,
present (om man har varit snäll förstås) och gottepåse. Välkomna!!

Julgransinsamling
Någon gång en bit in på det nya året brukar våra julgranar se rätt så hängiga och trötta
ut. Dock brukar vi kunna lägga ut dem i trädgården och sedan forslas de bort mot en
ytterst modest ersättning. Lyckligtvis kommer detsamma ske i år och den 15 januari
med start 10.00 kommer Köpingebro IF:s pojkar-01 och samlar in granar. Lägg ut
granen i trädgården och fäst (minst) 30 kr på varje gran så försvinner den.
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OBS!! Dags att förnya medlemskapet!
Dagarna passerar med en rasande fart och snart är det nytt
år igen. Därmed är det dags att förnya medlemskapet och
precis som förra året kostar det 150 kr för hela hushållet. För
det facila beloppet får du massor av rabatter (de flesta av
oss tjänade tusenlappar bara på elavtalet), får slänga på vår
kompost, får delta i våra arrangemang med mera.

Betalar du via dator, glöm inte att ange medlemsnummer
och namn (om du redan är medlem) eller namn och adress
(för nya medlemmar). Betalning senast 28/2 2011.



Österlen lyser
Fredagen den 5 november var det invigning av
Österlen Lyser. Det började som en gnista och har nu
vuxit till en ljusfest. Det är i år sjätte året som det
arrangeras runt om i byarna på Österlen. Nybrostrand
har inte medverkat tidigare, men i år bad Byalaget
kommunen att tända upp julträdet 5-7 november
vilket vi hoppas att byborna uppmärksammade. På
fredagskvällen tände Byalagets styrelse 60 marschaller
på infarten vid Hildas. När vi höll på att tända
marschallerna i blåsten, var det flera bilar som tutade
uppskattande.

I andra byar är engagemanget mycket större och de
tävlar också om vem som blir Årets Ljusby. Om vi skall
kunna hävda oss där måste vi i Byalaget få idéer och
uppslag och hjälp från medlemmarna att arrangera en
större ljusfest. Vi har börjat i liten skala och kanske blir
det mera med åren.

Se www.nybrostrand.se för fler bilder.

Bli medlem i Nybrostrands Byalag, var med och påverka Nybrostrand nu och i framtiden samt få medlemsförmåner och
rabatter på våra aktiviteter. Ni har även möjlighet att delta i Nybrostrandsmästerskap i golf och får slänga komposterbart
trädgårdsavfall i byalagets kompost.

Att vara medlem i Nybrostrands Byalag kostar 150 kr/år och hushåll. Betalning kan göras direkt på plusgiro 106196-9,
uppge namn och adress! Se också www.nybrostrand.se.

Välkommen som byalagsmedlem!

Vinprovning
Årets vinprovning den 1 oktober bjöd på en resa genom Italiens
vindistrikt. Tommy Lundström, boende här i Nybrostrand,
kunde på ett fängslande sätt berätta om var druvan odlas och
vilka krav som ställs för att ett vin skall bli bra. Följande viner
provades:

Rapitalá
Canaletto Valle Reale
Langhe Nebbiolo
Brolio
Amarone Classico

Tommy gav några enkla tips till de närvarande om bland annat :
Skall man lufta vin, serveringstemperatur, kan man lagra vin
och ett dyrare vin är för det mesta av bättre kvalitet. Efter
avslutad provning serverades mat i form av buffé anrättad av
representanter i Styrelsen.

Se www.nybrostrand.se för fler bilder.

Vi vill ha hjälp!
Byalaget behöver hjälp… Det är bitvis ganska mycket arbete och vi söker
därför efter:

 Personer som kan hjälpa till vid exempelvis Nybrostrandsdagen och
andra arrangemang och sälja lotter, sätta upp tält med mera.

 Vi söker också efter någon som mot ersättning kan tänka sig att
upplåta 5-10 kvadratmeter förrådsyta till Byalaget. Vi har redan en del
utrustning som förvaras på olika platser. Vi planerar också att köpa in
två partytält som skall kunna hyras av medlemmarna men det
förutsätter att vi kan förvara dem någonstans.

Det rör sig om att kanske avsätta från 2 timmar och uppåt per år. Vi är
övertygade om att det finns många som har den möjligheten så ge er till
känna genom att kontakta någon i styrelsen (se sista sidan)



En tunnel i Malmö ger bättre kollektivtrafik för oss
Citytunneln i Malmö invigdes den 4/12 och vi kan glädjande nog konstatera att det betyder en kraftigt utökad
kollektivtrafik i och omkring Nybrostrand Läs mer på www.skanetrafiken.se.

 Busslinje 570 får 14 nya turer om dagen!

 Förstärkt tågtrafik till och från Ystad och Simrishamn (därmed också Köpingebro).

 Skånetrafiken utlovar bättre tillpassning mellan tåg och buss!

Ystadbanan ansluts till Citytunneln först den 15 augusti 2011 och då kommer trafiken att intensifieras ytterligare samt
att man kommer att slippa byta tåg i Malmö för att åka vidare norrut i Skåne. En resa från Nybrostrand till Triangeln i
Malmö skall kunna göras på cirka en timme, fullt konkurrenskraftigt med bilen. De nya Pågatågen som skall tas i drift
innebär också (förhoppningsvis) att det blir mindre störningar och mindre problem i samband med dåligt väder, lövhalka
och annat som ställer till det för pendlarna. Vi noterar i förbifarten att de nya tågen ger möjlighet att åka med ett antal
Ystadprofiler som Signe Jansson, Kurt Wallander, Ernst-Hugo Järegård med flera.

Denna satsning är ytterst glädjande och kommer förstärka Nybrostrands roll som en attraktiv bostadsort!

Byalaget seriesegrare!
En del känner kanske inte till det men det finns en
mer atletisk byalagsupplaga vid namn Byalaget AFC
Nybrostrand. I stark konkurrens spelade de hem
årets upplaga av Tomelillakorpen i fotboll. Vi
gratulerar givetvis och för den fotbollsintresserade
kan vi nämna att Byalaget AFC har en Facebook sida
där man mer i detalj kan följa deras framgångar (och
andra förehavanden).

God jul och Gott Nytt År!
Vi i styrelsen önskar alla Nybrostrandare en riktigt God jul och ett Gott
Nytt År och ser fram emot att få träffa gamla som nya medlemmar
under alla aktiviteter 2011! Ett speciellt stort tack riktar vi till alla som
har hjälpt styrelsen och framförallt till Anders Blixt som skött komposten
och Bertil Jansson som ser till att vi har bästa möjliga elpriser.

Nu är det ”snart” dags för årsmöte och en alltid lika aktuell fråga är nya
kandidater till styrelsen. Intresset brukar pendla mellan svalt och
ljummet men senaste årsmötet bjöd på en minnesvärd episod när
Cathrine Casimir på stående fot nominerade sig till styrelsen. Repris i år
tack eller ta kontakt med valberedningen (Bertil Jansson 55 01 31, John-
Erik Hahne eller Birgitta Ejlertsson) om ni är intresserade av att vara
med i styrelsen.

Vi vet att Nybrostrand kryllar av kreativa människor och det rör sig inte
om så mycket tid man behöver lägga ner på ett år. Vi håller 8-10
styrelsemöten per år och sedan är det arbete i samband med våra
aktiviteter. Ta chansen och bidra till att göra Nybrostrand ännu bättre!

Fotograf: Kasper Dudzik

Väg 9
Byalaget har återigen uppvaktat kommunen
och Trafikverket angående väg 9. Ett antal
förslag på åtgärder gavs, bland annat att
utöka 50-zonen till hela Nybrostrand och
bredda vägen vid infarterna till södra och
norra området. Vi hoppas att man kommer
att lyssna och göra något innan en allvarlig
olycka sker.



Medlemsförmåner
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med
nedanstående lista. Observera att rabatterna avser 2010 och kan komma att förändras 2011, se www.nybrostrand.se för en alltid
uppdaterad rabattlista.

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. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr.

8. XL Bygg Hans Anders ger 10 % på ordinarie sortiment. Undantag: Nettopriser och kampanjvaror. 0411-55 75 00 Adress:
Spaljegatan 1. Ystad. Vid större projekt begär offert!

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

10. Lokalföreningen i Löderup lämnar 10 % på våra redan låga priser. Gäller byggnadsmaterial. Vid större inköp begär offert.
Storgatan 31 i Löderup, Tel. 0411-55 86 80, Fax 0411-52 42 50.

11. Colorama Färghuset i Ystad AB, 0411-55 74 00. Villakonto som ger upp till 20 % rabatt på färg och tillbehör. (Gäller ej
kampanjvaror). Här finns färg, tapet, golv, kakel, golvläggning.

12. Ystad Budservice AB, 0411-655 20. Lägg din flytt och städ i våra händer! Södra Dragongatan 14 Ystad E-post:
johannes@ystadbud.se Rabatt 5 % på allt!

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

Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart trädgårdsavfall i byalagets kompost och hämta kompostjord.
Komposten är öppen 10-12 på söndagar.

Kontaktuppgifter för styrelsen i Nybrostrands byalag 2010
Ordförande
Jim Andersson
Nysörtsvägen 4
0411-738 30
jim.r.andersson@telia.com

Vice ordförande
Corfitz Nelsson
Nejlikevägen 5
0411-55 00 55
corfitz.nelsson@telia.com

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

Sekreterare
Ingrid Ejlertsson
Grantoppsvägen 4
0411-55 15 19
fronedal@sjobo.nu

Vice sekreterare
Carina Ivansson
Grantoppsvägen 6
0411-55 09 65
carina.ivansson@hotmail.com

Ledamot
V.A. Kant

Ledamot
Jim Ewaldh
Nattviolsvägen 35
0411-739 51
info@lasservice.se

Suppleant
Johan Svenmo
Bottentrålsvägen 11
0411-145 45
j.svenmo@telia.com

Suppleant
Cathrine Casimir
Vildgåsvägen 12
0411-106 00
cathrine.tomtlund@utb.sjöbo.se

www.nybrostrand.se


