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Byalagets kompost
Efter en ganska lång säsong stängde komposten den
6 november. Det är väldigt positivt att notera att så
många nya medlemmar upptäckt fördelarna med denna
unika service som byalaget tillhandahåller. Det har varit
många trevliga söndagsförmiddagar på komposten som
också har fungerat som en "informationscentral" där
man har fått reda på vad som händer i Nybrostrand. Ett
stort tack till Ann-Marie Nilsson, Knut Nilsson och
Thomas Haak, som ställt upp de då jag haft förhinder.

Anders Blixt, Kompostansvarig

Julgransplundring!!!
Vad passar bättre att avsluta julen med att plundra julgranen??? Vi upprepar därför
förra årets succé med julgransplundring för barn (och vuxna). Söndagen den 8 januari
klockan 14.00 i scoutstugan. 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, leksak (om man har varit snäll förstås) och gottepåse. Välkomna!!

Klistermärkena återkommer!
Förra årets beslutade Byalaget att inte dela ut klistermärken till alla hushåll som var
medlemmar i Byalaget. Inte minst för att vi numera delar ut Byabladet till samtliga
hushåll i Nybrostrand. Vi fick ganska omgående klart för oss att detta var ett förhastat
beslut och att många hade fyllt brevlådan med klistermärken från åtskilliga år tillbaka.
Vi lyssnar givetvis på medlemmarnas önskemål och 2012 återkommer klistermärkena!
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OBS!! Dags att förnya medlemskapet!
Det är 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
igen avgiften mångdubbelt bara på elavtalet), får slänga på
vår kompost, får delta i våra arrangemang med mera. Över
400 hushåll är nu medlemmar och vi är det största byalaget i
kommunen! Så välkomna nya som gamla medlemmar!

Betalar du via dator, glöm inte att ange namn (om du redan
är medlem) eller namn och adress (för nya medlemmar).
Betala senast 28/2 2012.



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

God jul och Gott Nytt År!
Byalaget har som vanligt en hel massa medhjälpare att tacka för
det gånga året:

Bertil Jansson som oförtrutet kämpar vidare med elavtal.
Anders Blixt som håller komposten öppen i ur och skur (det var
mycket skur detta året).
Crystal Hayter som hjälpt till med diverse arrangemang och fixat
med promenadkvällar & julmingel.
Hilda och Lundachark för alla gratiskorvar till Österlen lyser.
Ystads Allehanda för utskrift av aktivitetsblad.

Nu närmar det sig årsmöte igen och därmed är vi åter på jakt
efter fler frivilliga krafter som kan hjälpa till att göra Nybrostrand
ännu bättre! Vi är över 400 medlemmar i Nybrostrands Byalag
och med alla hus som växer upp i det ”nynya” området så
hoppas vi att det är en tidsfråga innan vi är 450 stycken. Det
finns säkert någon som vill och kan lägga några få timmar i
månaden på Byalaget. Känner ni er träffade så kontakta någon i
Styrelsen! Slutligen, från oss alla till er alla –
ett Gott Nytt År!

Elavtal
Bertil Jansson kämpar vidare för att alla Byalagsmedlemmar skall
ha bästa möjliga elpris. Ni med rörligt pris, missa inte chansen att
teckna ett fördelaktigt avtal som gäller över vintern. För mera
information gå in på vår hemsida www.nybrostrand.se
ni ta del av det senaste förslaget som Bertil arbetat fram.

Österlen lyser
Och som Nybrostrand lyste den 4 november
byalaget tänt 150 marschaller
när cirka 70 personer samlades nere vid Hildas Livs för
att hjälpa Nybrostrands lysa upp en smula.
tack till Hildas Livs och
och inte mindre än 126 korvar gick det åt under
kvällen! Nu ser vi fram emot att göra något ännu
större nästa år! Se www.nybrostrand.se

Informationstavlor
Byalaget har tre informationstavlor i Nybrostrand där
vi anslår information. Nu finns det möjlighet även för
andra än Byalaget att använda upp till en tredjedel av
tavlan, kontakta någon i styrelsen för att diskutera vad
som skall sättas upp och när.

Observera att vi inte tillåter reklam från företag på
tavlorna utan det är framförallt till för föreningar och
liknande med relevans för Nybrostrandsborna.

Fungerar ert larm?
I juletid händer det tyvärr alltför många får besök av
oönskade gäster i form av
fasta telenät håller på att läggas om från att ha varit
analogt, så ska det nu bli digitalt.
myndigheterna är att ljudkvaliteten inte ska bli sämre
men ”utrymmet” till ljudet ska bli mindre.

Däremot lovar man INTE
olika larmcentraler kommer att fungera. Därför måste
ni kontrollera er larmanläggning.
måste er larmanläggningsleverantör installera en
trådlös GSM förbindelse istället för nuvarande som går
via det fasta telenätet. Detta finns som tillbehör till er
larmanläggning. Kontakta er larm
han det.

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.
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Status för fiber-/bredbandsanslutning
Statusen på den pågående fibernätsinstallationen är att planeringen är i gång och efter vintern kommer man att börja
gräva. I Nybrostrand har vi två olika entreprenörer som erbjuder sig att leverera en fiberkabelkommunikation till din
fastighet. I denna slags installation ingår både internet och TV. Ni måste själv ta initiativet mot entreprenören för att
göra upp om en affär. Se på Byalagets hemsida.

Varför ska jag ha en fiberkabelanslutning till min fastighet? I framtiden kommer det att bli alltmer viktigt att god
kommunikation till sin fastighet. Alltfler kommer att arbeta ”hemifrån” och då är det nödvändigt med en fiberanslutning
både för kapaciteten och sekretessen. För att klara av att arbeta hemifrån behövs det datorn jobbar snabbt och säkert.
Det är viktigt att det går att ”surfa” på internet och få kontakt med ”hela världen” dessutom kunna kommunicera via e-
mail även om det ingår större dokument. Det ska helst även gå att ladda hem både spel, filmer och stora dokument. Det
ska även gå att använda videostreaming är absolut önskvärt.

För säkerhets skull vill många använda en extern server för att spara digitala foton eller andra dokument som ska läggas
på en ”back up” server. Det ska också gå att telefonera med dubbelriktad bild. Att kunna ha en egen hemsida. Om mitt
larmsystem medger det så går det att skicka bilder på inbrottet till larmcentralen just när det händer. I framtiden
kommer det att komma förslag på ännu fler funktioner. Fibernät ger större säkerhet och skydd mot angrepp mot din
dator. Dessutom blir det en perfekt anslutning för alla TV-program, inga TV-antenner eller paraboler mer.

Trafikverket besökte Nybrostrand
För en tid sedan, var Trafikverket på besök i Nybrostrand och
diskuterade några punkter som Byalaget tyckte var angelägna.

Vi framförde att trafikljusen vid Jakten borde justeras så att det inte blir
upp till flera kilometer kö, utan att de gående skulle få vänta lite längre
tid. Vidare tyckte vi att cykelbanan mellan Ystad och Nybrostrand skulle
förses med räcke, precis som det är öster om samhället, mot
fordonstrafiken nu när hastigheten har ökats till 80 km/h. På en lång
sträcka saknas belysning helt. Belysningen borde kompletteras hela
vägen. Skulle underlätta för cyklister eftersom bilar ofta kör med helljus
och inte bländar ner för cyklister

Vid två av fyra busshållplatser inom tätorten är hastigheten 70 km/h
och där föreslog vi att det skulle vara 50 km/h. Detta gäller även
anslutningen av vägen från Köpingebro till väg 9.

Nybrostrand är det ända samhället utmed väg 9 där det inte finns några
hastighetsdämpande åtgärder. Vissa tider på dygnet är hastigheten
långt över 100 km/h. Hög hastighet ger högt trafikbuller som gör det
jobbigt för de boende som bor närmast vägen. Bullernivåer är stundtals
uppmätt till över 90 dBA. Om trafiken går i 50 km/h är det ok.

Sista ordet är långtifrån sagt och vi återkommer med Trafikverkets
reaktioner.

Vinprovning
Den 30 september samlades vi återigen för en
vinprovning under Tommy Lundströms
ledning. Det var ett stort intresse från
medlemmarna, vilket renderade i att vi fick
säga nej till några, p.g.a. av platsbrist. Som
tidigare år blev det en intressant och
uppsluppen tillställning. Vi var 37 stycken och
vi fick smaka på ett antal röda viner från hela
världen. Efter provningen serverades en
landgång.

Fågeltavla
Vid strandbrinken rakt söder om komposten
har Nybrostrands Byalag en fågeltavla. Under
de senaste åren har tavlan allt mer förfallit
och förra sommaren var den helt demolerad.
Vi frågade då tidigare styrelsemedlemmen
Lennart Sundkvist om han ville ta på sig att
restaurera tavlan, vilket han lovade göra. I
början på augusti var tavlan färdig och en ny
fågelplansch uppsatt. Planschen visar 125
fåglar som finns vid våra kuster och sjöar. Ett
varmt tack till Lennart för ett bra jobb.



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 ta fram förmånliga elavtal. 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


