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Vår lilla närbutik…
Under några år har Hilda drivit närbutiken i Nybrostrand.
Efter nybyggnationen fick hon utrymme för ett större
sortiment och serveringsmöjligheter av mat och dryck. När vi
besöker Hilda i hennes butik så ser vi enstaka kunder som
handlar kanske det man glömt när man storhandlade i
staden.

Hildas koncept är att vara byborna nära i deras boende eller
arbete. Under sommarmånaderna kommer sommarboende
och badgäster till butiken. Butiken är storleksmässigt mindre
än typen Supermarket, men tanken är att kunderna skall ha
tillgång till ett stort utbud av varor (artiklar). Hilda hade
kanske hoppats att många fler skulle besöka hennes butik och
utnyttja möjligheten att handla och äta i Hildas Livs & Grill i
stället för att bekosta resa till staden för sina inköp.

Vår förhoppning är att Hilda kan fortsätta driva rörelsen och
att kunderna söker sig till hennes butik.

Årsmöte och föreningsstämma 2011
Den sista söndagen i mars var det som vanligt dags för årsmöte och föreningsstämma för Nybrostrands Byalag. Ett
trettiotal hade hörsammat kallelsen. Tyvärr var det endast ett fåtal barn som kom till filmvisningen som ägde rum
samtidigt som årsmötet. Protokollet finns på hemsidan www.nybrostrand.se och styrelsen har under 2011 följande
sammansättning:
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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. Be
uppge namn och adress! Se också www.nybrostrand.se

Promenera i grupp
Gillar du att promenera men vill inte gå ensam?
vara med i Nybrostrands promenadgrupp!

Vi träffas vid Hildas Livs kl. 18:45 och går varje tisdagskväll
i 45 minuter – 1 timme. Sedan för de som vill avslutar vi
med kaffe och kaka på Hildas (kostar 20 kr). Start den 28.e
juni kl. 18:45.

Ring Crystal om du vill vara med på tel. 0768
mejla på crystal.h@ystad.nu. Alla är hjärtligt välkomna!

Champagneprovning
Den 15 april var det champagneprovning på golfbanans
restaurant under ledning av Carl-Otto Ottergren från
Köpingsberg vingård. Det var lika välbesökt som
uppskattat och många fick lära sig både ett och annat om
champagne.

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

Att vara medlem i Nybrostrands Byalag kostar 150 kr/år och hushåll. Betalning kan göras direkt på plus
www.nybrostrand.se.

Välkommen som byalagsmedlem!

Tack till Ystads Allehan
Ystads Allehanda stöttade Byalaget genom att helt
kostnadsfritt trycka upp de cirka 500 informationsblad om
kommande aktiviteter som delades ut i brevlådorna under
mars. Styrelsen tackar givetvis YA för detta!

Badet har öppnat!
Den 4 juni öppnade Nybrostrandsbadet som har genomgått
en omfattande renovering med bland annat ny
värmeanläggning. För öppettider och annan information se
www.ystad.se.

Gillar du att promenera men vill inte gå ensam? Då vill du
vara med i Nybrostrands promenadgrupp!

Vi träffas vid Hildas Livs kl. 18:45 och går varje tisdagskväll
1 timme. Sedan för de som vill avslutar vi

med kaffe och kaka på Hildas (kostar 20 kr). Start den 28.e

rystal om du vill vara med på tel. 0768-504 917 eller
. Alla är hjärtligt välkomna!

Senaste bredbandsinfo
Många efterfrågar information om bredbandsutbyggnaden.
Gå in på vår hemsida www.nybrostrand.se
samlat allt material under rubriken B
mer material kommer det att läggas ut där.

Håll dig uppdaterad!
Det är enkelt att hålla sig uppdaterad om Nybrostrand! Gå
bara in på www.nybrostrand.se
adress så får du per automatik alla information från Byalaget
på mailen – du missar aldrig något!
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Söder om badets parkeringsplats börjar vi klä midsommarstången klockan 12. Alla barn och
föräldrar är välkomna att hjälpa till, vi bjuder på saft och bullar till barnen. Tag gärna med
blommor till kransarna. Det traditionella midsommarfirandet börjar klockan 14.00 med dans,
tävlingar och lotterier med mycket fina priser! Godisregn för alla barn avslutar dagen klockan
16.

Lördagen den 30 juli vid Boulebanan bredvid Hildurs Livs. Alla arrangemang är
gratis utom rundtur på motorcykel där avgiften oavkortat går till
Barncancerföreningen Syd.

10.00 Informationsmöte, kaffe serveras.

12.00 Agilityuppvisning (norr om tennisplanen).

12.00- Lottförsäljning, eget lotteri för barnen!

13-15 Ponnyridning (norr om tennisplanen).

13-15 MCK High Riders, (minst) 20 kr för en MC tur, pengarna går oavkortat till
Barncancerföreningen Södra.

12-17 Hopptorn både för små och stora barn.

19- Jazz i sommarnatten och samkväm, tag med egen mat och dryck.

Nybrostrandsgolfen 2011
Den traditionsenliga Nybrostrandsgolfen spelas lördagen
den 9 juli med start 13.00. Mer info kommer på hemsidan
eller kontakta Jim Andersson, 0411-738 30 eller via e-mail
jim.r.andersson@telia.com.

Loppis 2011
Köp eller sälj på vår loppis på “Nybroplan” vid Hildas Livs.
Start 10.00 den 16 juli och vi håller på så länge det finns
kunder. Passa på att fynda, sälja barnens urvuxna kläder
eller både och!



Medlemsförmåner
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med
nedanstående lista. OBS!! Vissa av rabatterna har förändrats sedan 2010, kolla alltid listan innan inköp!

1. Nordsjö Ide & Design, 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. 10 % 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, gäller på ordinarie priser.

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. Köpingebro 10 % på reparationer och service av vitvaror, AC på bilar samt värmepumpar.
Medlemsbevis måste uppvisas direkt för tekniker vid besök! 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. 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 under ”trädgårdssäsongen”.
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