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NYBROSTRANDS  
BYABLAD 

Lämna er e-post adress 
Viktiga och akuta utskick gör vi alltid på mail först så gå 
in på www.nybrostrand.se och registrera er e-post 
adress så missar ni aldrig något! 
 

Ordföranden har ordet 
I skrivande stund ser jag hur större delen av den snö som föll tinat bort och fortsatt värme ger oss kanske efterlängtad 
känsla av att våren är i antågande.  För mig som sittande ordförande är det sista gången jag har ordet i denna spalt. Jag 
lämnar över ordförandeskapet vid kommande föreningsstämma den 25 mars 2012. Känner nu att jag vill lämna över till 
någon annan som brinner för att fortsätta arbeta för innevånarnas bästa i Nybrostrand. Vi har under senaste åren med 
glädje sett nya hus växa fram och gamla bytt ägare med om-och tillbyggnad som följd.  Det är inte lika lätt för alla att 
förverkliga sina drömmar om sitt framtidsboende. Vi ser med oro vad som sker när Försvaret överklagar beslut om 
nybyggnation för de som vill bygga och bosätta sig i Nybrostrand. Försvarsmaktens beslut gäller inte generellt i alla delar 
inom Nybrostrand. Ur miljösynpunkt ser vi att övningsfältet med dess störande verksamhet förflyttas till annan region 
där skjutövningar inte påverkar boendemiljön i samma utsträckning.  
 
Med direktkontakt med Trafikverket tror vi på en förändring vad gäller hastigheten och trafikbullret genom Nybrostrand. 
Berörda myndigheter kommer att behandla en från styrelsen äskad förändring av hastigheten från 70 till 50 km/tim vid 
västra infarten till Nybrostrand. Styrelsen arbetar med att förverkliga drömmen om ett ”allaktivitetshus” där alla bybor 
kan utföra olika aktiviteter. Fiberkabelinstallationen med två entreprenörer fortsätter så fort tjälen släpper marken. 
Finns fortfarande möjligheter att av entreprenörerna beställa möjlighet till fiberkabelanslutning. 
 
Jag tänker inte blicka tillbaka utan i stället beröra framtiden för vår by. Kan vi genom aktivt arbete förverkliga drömmen 
om ett ”allaktivitetshus” ger det byn ett verkligt lyft. Genom att regementet i Ystad lades ner för ett antal år sedan är väl 
en naturlig följd att Kabusa skjutfält avvecklas och ger de boende i Nybrostrand en tryggare och lugnare miljö med 
möjligheter till ett havsnära rekreationsområde. Förändring är ett måste av trafiksituationen på väg 9 genom 
Nybrostrand och i viss mån matarvägarna inom bostadsområdena där rekommenderad hastighet är 30 km/tim. Många 
kör alldeles för fort. Vi har genom inköp av en hjulförsedd arbetsbod gett oss möjligheten att på ett och samma ställe 
förvara Byalagets tillhörigheter.  Med vår hemsida och Byabladet når vi ut till medlemmarna på ett positivt sett. 
  
När jag nu lämnar styrelsen är det på sin plats att jag här framför ett stort tack till mina styrelsekollegor för ett 
konstruktivt arbete och god kamratanda. Jag önskar de som sitter kvar och nya styrelsemedlemmar lycka till med det 
fortsatta arbetet att utveckla Nybrostrand. Tack till alla medlemmarna som har gett mig förtroendet vid varje 
föreningsstämma. 
 
Jim Andersson 
Ordf 

Byalagets kompost 
Söndagen den 29 april öppnas grindarna för en ny säsong! 
Komposten håller öppet kl 10.00-12.00 varje söndag 
framöver. Här får du som medlem lov att slänga 
komposterbart trädgårdsavfall samt hämta kompostjord. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Anders Blixt 
Kompostansvarig 

 

http://www.nybrostrand.se/


 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Promenadgruppen fortsätter 
Om du skulle titta ut Igenom fönstret en tisdagskväll 
kommer du att förmodligen se Nybrostrands 
Promenadgrupp ute på en skön kvällspromenad. 
Gruppen startades i Nybrostrand för snart ett år sedan 
och vi går fortfarande.  
 
Tanken bakom gruppen från början var enkelt, jag vill 
känna fler där jag bor! Idag är vi sex stycken som går 
tillsammans och vi vill gärna vara fler! Barn, dagis, 
arbete, familj och resten som ingår i våra hektiska liv 
gör det självklart svårt att avsätta varje tisdagskväll 
varför de som går med oss kommer när det passar 
dem. Hundar, cyklar och barn är också jätte välkomna 
på promenaden.     
 
Vi samlas varje tisdagskväll mellan kl.18:30 och 18:45 
vid Hildas och promenerar i ca 45 minuter runt 
omkring i byn. Vi går i en lagom takt som passar alla 
och har roligt tillsammans. Rundan varieras varje 
vecka och vi avslutar efteråt med en fika på Hildas.  
 
Om du vill promenerar med oss eller vill veta mer 
information får du gärna ringa mig på tel. 0768504917 
eller mejla mig på crystal.h@ystad.nu. 
 
OBS! Du behöver bara anmäla dig till gruppen en gång 
och inte för varje gång du kan eller inte kan vara med. 
Som sagd, det är helt frivilligt.  
 
Snart blir det dags för årets Kickoff den 17.e april.  Vi 
håller tummarna för fint väder och hoppas att få se så 
många som möjligt på plats den 17e! 
 

 
 
 

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! 

 

Viktiga datum 2012! 
Planerade aktiviteter under 2012 med viss reservation för 
ändringar. Flygblad och information på anslagstavlor kommer i 
god tid före aktiviteter. 
 
Årsmöte   25/3 
Trivselkväll  4/5 
Midsommar  22/6 
Golftävling  14/7 
Loppis  14/7 
Nybrostrandsdagen 28/7 
Vinprovning         september    
 
Fredagen den 4 maj kl. 19.00, underhåller gruppen TRE HERDAR 
på Golfklubbens restaurang med sång och musik varvat med 
roliga historier. GRATIS för byalagets medlemmar och lättare 
förtäring finns att köpa i restaurangen. Fullständiga rättigheter. 
Anmälan senast den 23 april 2012, till kersti.liljegren@telia.com 
eller tel: 0411-550239. 
 
 

Hyr tält och projektor 
Ni har väl inte missat att medlemmar kan hyra projektor och duk 
för 300 kr per tillfälle och att vi även har två tält till vårt 
förfogande som kan hyras för 150 kr per tillfälle? Kontakta någon 
i styrelsen om ni är intresserade.  
  
 

Snöröjning 
Vi har fått många frågor om snöröjningen och följande gäller för 
Nybrostrand enligt Ystad Kommun. När det gäller plogning på 
våra gator prioriteras endast stora matarvägarna, alltså 
Nattviolsvägen och Nattljusvägen på nya området, Svanvägen på 
södra sidan och Granvägen och Örnvägen på norra sidan. Gator 
in till husen plogas inte i nuläget. Detta motiverades med att så 
är det inne i Ystad, där plogas inte inne i villaområdena. 

http://www.nybrostrand.se/


Årsmöte Nybrostrands Byalag 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) söndagen den 25 mars 2012 kl.10.00. 
Plats: Scoutstugan (söder om Nybrostransbadet) i Nybrostrand. 
 
1. Föredragningslista 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande för stämman 

4. Val av sekreterare för stämman 

5. Val av två justeringsmän för stämmoprotokoll, tillika rösträknare. 

6. Godkännande av kallelse. 

7. Godkännande av föredragningslista för stämman. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

9. Förvaltningsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2011. 

10. Revisionsberättelse för 2011. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011. 

12. Beslut om föreslagen budget för 2012. 

13. Fastställande av årsavgift för 2013. 

14. Val av ordförande t o m ordinarie föreningsstämma 2013.  

 Nuvarande: Jim Andersson, som avböjt omval. 

15. Val av två (2) styrelseledamöter för två år t o m föreningsstämman 2014. 

 Nuvarande:  Jim Ewaldh  
   Carina Ivansson 

16. Val av en (1) styrelseledamot för 2 år t o m föreningsstämman 2014. 

 Nuvarande: Ingrid Ejlertsson, som avböjt omval. 
 

17. Fyllnadsval av en (1) styrelseledamot för 1 år t o m föreningsstämman 2013. 

 Nuvarande: Cathrine Casimir, som avgår. 
 

18. Val av en (1) styrelsesuppleant för 2 år t o m föreningsstämman 2014. 

 Nuvarande: Johan Svenmo, som avböjt omval. 
 

19. Fyllnadsval av en (1) styrelsesuppleant för 1 år t o m föreningsstämman 2013. 

 Nuvarande: Fleming Eklund 
 

20. Val av två (2) revisorer för år 2012. 

 Nuvarande:  Torsten Carlsson 
   Vivi-Ann Persson 
 
21. Val av en (1) revisorsuppleant för år 2012. 

 Nuvarande: Christian Ejlertsson 
 

22. Val av valberedning bestående av ordförande och två (2) ledamöter t o m föreningsstämman 2013. 

 Nuvarande:  John-Erik Hahne 
  Bertil Jansson 
  Birgitta Ejlertsson 
 

23. Behandling av inkomna motioner 
 

23. Beslut om Byalagets policy. 
 

24. Information och meddelande från styrelsen. 
 

25. Övriga ärenden. 
 

26. Stämman avslutas 

 

Ärenden/motioner, som medlem önskar ta upp till behandling på föreningsstämman, anmäls skriftligen till styrelsen och skall vara 
ordföranden, Jim Andersson Nysörtsvägen 4, 271 71 Nybrostrand tillhanda senast den 18 mars 2011. Efter föreningsstämman 
serveras kaffe. Tag med föredragningslistan. 

 

Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna 
 

 



 

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  
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