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Ordföranden informerar
Nu börjar sommaren 2011 att gå mot sitt slut. Sommarvädret i Nybrostrand har nog varit sämre än på många år, men
jag hoppas ändå, att semestrar och ledigheter har kunnat avnjutas på bästa möjliga sätt tillsammans med vänner, nära
och kära. Nya enfamiljshus byggs och gamla byter ägare. För närvarande är vi ca 810 invånare i Nybrostrand. Vilket visar
att vi ökat med 20 % jämfört med 2005.

Byalaget har deltagit i ett antal sammanträden med dels Byalagsrådet och samrådsmöten med Ystad kommun. Ett
genomgående tema under de senaste mötena har varit utbyggnaden av fiberbredband på landsbygden. Samtalsämnet
har bland annat berört anslutningskostnadens storlek.

Styrelsen har också diskuterat med trafikverket och kommunens trafikgrupp om trafikbullret på väg 9 genom
Nybrostrand, förorsakat av för höga hastigheter. Vi arbetar för att Trafikverket skall vidtaga nödvändiga åtgärder. Vi vet
att många Nybrostrandsbor och turister tycker att cykelvägen till Ystad är riskfylld. Om detta problem kommer vi att
vidtala Trafikverket som ansvarig väghållare.

Arbetar för skapandet av ett allaktivitetshus där vi alla, unga som gamla kan utöva olika aktiviteter. Styrelsen tar gärna
emot förslag och idéer om hur vi skall kunna förverkliga dessa planer. Kom gärna till oss i synpunkter som kan vara bra
för vårt fortsatta arbete för medlemmarnas bästa.

Styrelsen i Nybrostrands Byalag har under detta år arbetat med följande evenemang. Föreningsstämman söndagen den
27 mars samlade ett trettiotal som var intresserade att lyssna och ta beslut i olika frågor. Informationsmöten om
fiberbredband till fastigheterna där två intressenter Ystad Energi och Sjöbo Teleservice informerade om sina förslag till
installationslösning. Samt julgransplundring, champagneprovning och alla sommarens aktiviteter, se nästa sida.

Som avlutning hoppas jag att ni får en höst som vädermässigt kan kompensera den bedrövliga sommaren.

Jim Andersson
Ordf.



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!

Kommunikationerna förbättras
Den 15 augusti anslöts Ystadbanan till Citytunneln och det
har medfört att kommunikationerna med tåg har förbättrats
väsentligen för oss i Nybrostrand. Det går inte att redogöra
för allt som det innebär men några godbitar värda att
uppmärksamma är:

 Vardagar går det tåg från Köpingebro varje timme, från
Ystad varje halvtimme.

 Restiden Köpingebro-Triangeln är 54 minuter utan
byten.

 Man kan åka direkt till Lund/Kristianstad/Helsingborg
utan byte i Malmö.

 Resor till Köpenhamn går nu mycket smidigare när man
kan byta på Hyllie Station.

 På 47 minuter når man Svågertorps stora handels-
centrum med bland annat IKEA.

Givetvis stärker detta Nybrostrands konkurrenskraft! Besök
Skånetrafikens hemsida www.skanetrafiken.se för att läsa
mer.

Håll dig uppdaterad!
Det är enkelt att hålla sig uppdaterad om Nybrostrand! Gå
bara in på www.nybrostrand.se och registrera din e-mail
adress så får du per automatik alla information från Byalaget
på mailen – du missar aldrig något!

Österlen lyser
Kom och hjälp oss lysa upp Nybrostrand! Fredagen den 4/11
mellan 18.00 - 19.00 träffas vi vid Hildurs och tänder våra
ljus. Tag med glasburk med värmeljus eller marschaller.
Byalaget bjuder på grillad korv.

Vinprovning
Den 30 september 2011 klockan 19.00 i
Scoutstugan tar Tommy Lundström oss
med på en smakupplevelse genom röda
viner från hela världen. Efter
provningen serveras en landgång. Som
vanligt har vi ett lågt pris på detta
fantastiska arrangemang, 225 kr per
person. Anmälan senast 24 september
till Kersti Liljegren tel. 0411-55 02 39
eller maila kersti.liljegren@telia.com.

Sommarens aktiviteter
Midsommaraftonen samlade som vanligt många människor. I soligt
väder började det traditionella midsommarfirandet med dans, tävlingar
och lotterier. Firandet avslutades med godisregn för alla barnen.

Den årliga loppisen på Nybroplan vid Hildurs Livs samlade inte så många
säljare som vanligt, kanske beroende på annonseringen.

Den traditionella Nybrostrandsgolfen spelades lördagen den 9 juli i
strålande väder med 38 deltagare. I damklassen vann Lena Hallin på fina
66 slag och i herrklassen från TV kände meteorologen Mats Andersson
på 69 slag.

Nybrostrandsdagen den 30 juli blev en blöt tillställning. Kvällen innan
restes tälten i hällande regn, av ett fåtal tappra styrelsemedlemmar. På
lördagen fortsatte det att regna, ett antal medlemmar trotsade regnet
och kom till informationsmötet. Agilityn samlade ett 60-tal människor
som fick se en trevlig uppvisning. Många barn ville prova på
ponnyridning och hopptornet. Lotteriförsäljningen och tipsrundan med
fina priser drog till sig många vuxna och barn. Kvällens samkväm med
levande jazzmusik i sommarnatten samlade tyvärr bara 16 personer.

Hyr tält av byalaget
Om du skall ha fest och behöver ett partytält så
kan man nu hyra detta av byalaget! Vi har två
tält 3x9 meter med sidor och tak till vårt
förfogande, det kostar 300 kr per tält att hyra
dem och man måste vara medlem i byalaget för
att få hyra! Kontakta Jim Andersson om du är
intresserad, telefonnummer 0411-738 30 eller
mail jim.r.andersson@telia.com.



Ann-Marie Nilsson berättar om gamla Nybrostrand
Jag gifte mig 1950 och flyttade då in i huset norr om badet. Då fanns inte mycket av det nuvarande Nybrostrand. Vid
kompostvägen fanns det ett hus, i slutet på Tärnvägen fanns ett och vid Brushane- och Svanvägen längst ner mot havet
fanns 2 hus. Norr om väg 9 fanns då 5 hus räknat från dagens bilverkstad dåvarande bageriet och någon enstaka gård
uppe vid nuvarande Granvägen. Området från midsommarängen och österut kallades skogen och tillhörde Tosterups
gods. Vårt Byalag har från början hetat Tosterups skogs byalag. Några vägar fanns inte på den tiden utan det var mindre
markvägar som gick till husen. Det som idag är scoutstugan var på 50-talet skogvaktarbostad för Tostrups gods. Den
andra byggnaden vid midsommarängen (den med halmtak) var då fiskarebostad. Den har också varit skollovskoloni
(dagkoloni).

1962 började man bygga badet, efter att man i slutet av 50-talet inte var överens om var badbryggan skulle ligga.
Samtidigt byggdes 4 sommarhus för visning i skogsområdet närmast nuvarande komposten. Simskolan i det nya badet
fick byta om i skogvaktarens lada då omklädningsrummen på badet inte var färdiga. Omklädningsrum och uppvärmning
var färdigt till sommaren 1963. Min man Allan har varit anställd på badet från 1963 fram till sin pension. Tidigare hade
det varit simskola i havet borta vid Svanvägen och det fanns då en kaffestuga, där man hade avslutning med saft och
bullar. Barnen gick i Tingshögsskolan, som ligger norr om Nybrostrand, i lågstadiet. Från mellanstadiet fick man flytta till
Köpingebro skola. Jag har varit mattant på Tingshögsskolan. Skolan i Tingshög lades ner 1984.

Tingshögsskolan 1923.

Affär fanns också i byn på 50-talet och tidigare, den låg i huset som heter Blå Tisteln på Granvägen. Den flyttades
sedermera till Aspvägen. I affären såldes allt från bensin och fotogen till kött och mejerivaror. Tydligen hade ägaren inte
mycket till övers för de nytillkomna sommargästerna eftersom han vid påpekande från en bybo om att korven hade
blivit vit på skinnet så den gick väl inte att sälja, sa: ”Det tvättar jag av och sen duger de till sommargästerna.”

Lars Hanssons affär i Nybro som övertogs av Annie Wedin

På 60-talet byggdes tennisbanan och då bildades Herrestads sim- och tennisklubb, som i sin tur började med
”Tenniskiosken”. Tenniskiosken låg från början vid Strandterrassen och flyttades senare till platsen där ”Hildas Livs o
Grill” ligger idag. Strandterrassen låg på tomterna väster om badet. Simverksamheten slutade 1972 och då blev det
Nybrostrands Tennisklubb. Jag hade i början hand om uthyrningen av tennisbanan.

Martahemmet byggdes först på norrsidan och var då ett hem för handikappade. Senare kallades det Poppelgården och
var vandrarhem och kaffestuga. Området som det nya och nynya området är byggt på ägdes av Greta Göransson som
hade sin gård ungefär där dagis och LSS-boendet ligger idag. Hon odlade potatis och sålde till uppköpare och när det
skulle sorteras i storlekar till uppköpare fick omkringboende komma och arbeta på gården.

Det är roligt att se att många barn till gamla Nybrostrandsbor flyttar tillbaka till de nya områdena.



Medlemsförmåner
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med
nedanstående lista.

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”.

Kontaktuppgifter för styrelsen i Nybrostrands byalag 2011
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
Cathrine Casimir
Vildgåsvägen 12
0411-106 00
cathrine.tomtlund@utb.sjöbo.se

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

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

Suppleant
Fleming Eklund
Bussmevägen 2
0411-55 11 08
fleming@visionet.se

www.nybrostrand.se


