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NYBROSTRANDS  
BYABLAD 

Ordföranden har ordet 
Sommaren är på väg att ta slut och på det hela taget tycker jag att vi hade en bra sommar. Tyvärr regnade 
midsommarfesten bort och bara 1/3 av den publik som brukar komma, kom. Våra sång- och lekledare skötte sig 
förträffligt väl trots vädret. Vi får hoppas på bättre väder nästa år.   
 
Nybrostrandsdagen blev en succé bland barnen som uppskattade våra arrangemang och aktiviteter inkl. att vi 
hade bra väder. Tyvärr var det inte så god uppslutning av medlemmar på informations-mötet, endast 4 
medlemmar hade mött upp för att lyssna på hur man kan öka säkerheten på sitt hem. Jag föreslår att vi 
fortsätter med Nybrostrandsdagen men utan informationsmötet på förmiddagen före. 
 
Ett stort tack till våra föreläsare från Länsförsäkringar och Låsservice som på ett ambitiöst sätt informerade oss 
om hur vi ska öka säkerheten på våra hem för vi ska försöka undgå inbrott och brand. Det har visat sig att 
Grannsamverkan är mycket effektivt och rekommenderas av alla. Därför är det all ide att vi fortsätter med det 
och gärna blir ännu bättre på det. En annan sak som har blivit effektiv att lösa brott är att vi alla ska använda 
kameran i mobiltelefonen oftare. Ha ambitionen att alla som ni träffar på er gata och inte känner igen ska ni 
fotografera med er mobiltelefon. Lagen säger att ni får fotografera och filma så mycket ni vill så länge ni håller 
kameran i handen. Använd därför er mobiltelefonkamera så ofta ni kan. Det är ju dessutom gratis  

Belgisk ölkväll 
När & Var:  
Fredagen 28 september kl 19.00 i Scoutstugan. 
 
Hur:  
Thommy Lundström kommer och berättar om belgisk öl och 
naturligtvis får vi provsmaka. Efter provningen serveras 
“smörrebröd” och allt detta till det facila priset av 180:-. 
Anmälan vill vi ha senast den 20 september 2012 till 
kersti.liljegren@telia.com eller telefon: 0411-55 02 39. 

Plantbytardag 
Välkommen till Byalagets kompostområde söndagen den 
14 oktober kl 10-12. Ta med plantor som du har gallrat ut  
till kompostområdet. Här kan du kanske, bland inkomna 
växter, hitta något som passar din trädgård!   
 
För övrigt är komposten öppen varje söndag kl 10-12. 
Som medlem i byalaget kan du här göra dig av med 
komposterbart trädgårdsavfall (inga grenar/kvistar). Här 
finns även kompostjord som du kan hämta utan kostnad! 
  
Komposten stänger för säsongen söndagen den 4 
november. 



 
 
 
 

 
  

Nybrofältet 
Nybrofältet har genom åren utnyttjats för vitt skilda 
verksamheter. Hela fältet har t ex utnyttjats som militärt 
övningsområde, delen söder om ån som flygfält och området 
norr om ån som sportfält. 
  
Redan på 1800-talet övade husarerna där eftersom 
Bollhusområdet i Ystad blev för litet. 1954 deltog jag själv i 
övningar på fältet med I 7. 
 
Som flygfält utnyttjades det under andra världskriget då det 
fanns små spaningsplan placerade där men 1941 även en 
division stridsplan från F 10 (då förlagt till Bulltofta). Vid något 
tillfälle cyklade jag och en kamrat – vars far var inkallad att 
bevaka flygplan och fält – från Stora Herrestad till Nybro för att 
hälsa på honom, titta på ett militärtält och se ett flygplan på 
nära håll. Intressant för tioåriga grabbar på den tiden. 
Ystad/Sjöbo flygklubb hade för avsikt att utnyttja Nybrofältet 
för sin verksamhet men hamnade slutligen i Sövde. 
 
Som sportfält har det utnyttjats för fotboll, speedway och 
ryttartävlingar. Dessa verksamheter bedrevs på området norr 
om ån. På våren tränade Köpingebro IF och spelade matcher 
där innan idrottsplatsens gräsmatta var i speldugligt skick. 
 
Speedwaytävlingar (se bild nedan för Speedwaybanans läge) 
ägde rum 1947-53. Om jag minns rätt så deltog Varg-Olle 
Nygren liksom Ystads egen John ”Tjocke-Mårten” Mårtensson i 
tävlingarna. Det brukade damma ordentligt på fältet dessa 
dagar. Vid tävlingen (Nybroloppet) den 20 juli 1947 kom det 
enligt YA ca 11.000 åskådare. 
 
Redan på 1890-talet lär det ha varit ryttartävlingar på fältet. På 
1940-50-talen förekom det ryttartävlingar med Folke Piledahl 
som den ledande kraften. Jag minns att jag något år sålde läsk 
och kakor vid tävlingen. 
 
Fältet har också utnyttjats som betesmark för kor, som 
vaktades av skolpojkar. Alla ovan beskrivna verksamheter skiljer 
sig något från dagens golfverksamhet med välskötta greener. 
 
Detta var några korta beskrivningar av verksamheter på ett 
välutnyttjat fält nedtecknade av Folke Nilsson som bodde i 
Nybro 1949-51 och hade sommarstuga i Nybrostrand 1990-
2009. 
 

Gloster Gladiator J8, samma typ som var stationerad i 
Nybrostrand. 

 
Fibernätsutbyggnaden i Nybrostrand 
För närvarande arbetar två entreprenörer med utbyggnaden 
av fibernätet. Intresserade ska därför kontakta dessa 
entreprenörer själv för att komma överens om kostnad, 
leveranstid och utförande. Kontakta därför Ystad Energi och 
Teleservice för att förhandla fram villkoren för din fastighet. 
Arbetet pågår nu så vill ni ha en bredbandsanslutning så 
kontakta dessa båda entreprenörer nu. Se också Byalagets 
hemsida.  
 

Hyr tält och projektor 
Ni har väl inte missat att medlemmar kan hyra projektor och 
duk för 200 kr per tillfälle och att vi även har två tält till vårt 
förfogande som kan hyras för 150 kr/st? Kontakta någon i 
styrelsen om ni är intresserade.  
 

Elavtal 
Ny information finns på vår hemsida www.nybrostrand.se.  
 

Asfaltskojare 
En irländsk man i sällskap med en pojke åker för närvarande 
runt i Nybrostrand. Han knackar dörr och erbjuder tjänster 
som asfaltläggning och liknande. Detta är högst sannolikt en 
skojare och köp INTE deras tjänster.  
 

Villalarm 
Om ni har eller har för avsikt att skaffa larm för inbrott och 
brand i er fastighet så kan ni välja olika metoder till teknisk 
lösning. En kan vara att ansluta sig till en larmcentral som då 
kan sköta passningen av ert larmsystem. Det behövs då en 
telefonförbindelse mellan er fastighet och larmcentralen. 
Glöm då inte att denna ska vara av trådlös typ över GSM-
nätet som numera är den säkraste metoden. 
 
På kommande årsmöte i mars 2013 kommer vi att utförligt 
tala om olika larmmetoder. 

http://www.nybrostrand.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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! 

 

Nybrostrandsgolfen 2012 
Dagarna innan tävlingen brann det på golfklubben i det 
utrymme där vi förvarar byalagets vandringspriser. Vi 
förutsatte att de hade brunnit upp. Som väl var förvarade 
förra årets vinnare Mats Andersson herrarnas vandringspris 
hemma hos sig. 
 
Väderprognosen inför tävlingsdagen såg inte bra ut men som 
tur var blev det en lucka i regnvädret så tävlingen kunde 
genomföras under bra förutsättningar. Tävlingen spelades 
som slaggolf i två klasser en herr och en dam. Tyvärr var det 
inga juniorer som ställer upp. 
 
Årets vinnare i damklassen blev Ewa Wulff Jönsson, i 
herrklassen segrade Göran Larsson. Ewa fick ingen pokal på 
prisutdelningen på grund av det inträffade men några dagar 
efter kom klubbens intendent och berättade att han räddat 
våra vandringspriser ur resterna och putsat upp dem. Hon har 
nu fått pokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nybrostrand @ Facebook 
Kolla och gilla gärna vår Facebook sida. Där kan du hålla bra 
koll på byalagets aktiviteter, medlemsinformation och 
förmåner.  
 
Skriv gärna kommentar och händelser om Nybrostrand och 
hur vi har möjlighet att förbättra vår by för alla. Ert 
engagemang önskas och uppskattas!  
 

Nybrostrandsdagen 2012 
Enligt tradition kom Nybrostrands Dagen igång med ett 
informationsmöte kl. 10:00 till medlemmarna. Vädret blev 
riktigt fint trots molnet. I år var temat säkerhet, vilket kan 
kännas som ett relevant ämne att diskutera just nu. Kenneth 
Johansson från Länsförsäkringar Skåne, Grannar mot Brott 
samt Ingrid och Klas Ewald från Ystad Låsservice informerade 
om säkerhet i hemmet. Inte minst för att brott ständigt öka 
men även att berätta om de senaste larmen, lås och 
säkerhetsverktyg på marknaden.  Kolla gärna i Byablad 2 på 
''checklista förr sommarsemestern''. Det viktigaste att 
komma ihåg är att vi håller koll och tar ansvar för det som 
händer i vår by, var inte rädd att ifrågasätta om någonting är 
ovanligt om husägarna är borta till exempel.  
 
Roligheterna började sedan kl. 12:00 med en mängd olika 
aktiviteter för unga och gamla. Hopptorn, Agility, 
ansiktsmålning, motorcykelåkning, lotteri och glass för alla. 
Vilken lista!   
 
Claes Cimmerholm/Mr Flux, ballongtrolleri bjöd barnen på 
något riktigt kult och speciellt i året. Bläckfiskar, blommor 
och svärd av ballonger blev mycket uppskattade, det blev en 
underbar show för alla!    
 
''I år är vårt fokus på barnen'', säger ordförande i Byalaget 
Fleming Eklund. Stort tack till alla som deltog och gjorde 
dagen en riktig lyckad aktivitet för Nybrostrand, Byalaget och 
alla som bor här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mr Flux i full action! 

http://www.nybrostrand.se/


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 2011, 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. 44:ans Bygghandel ger 10 % på ordinarie sortiment och gratis lånesläp vid materialköp. Tel 52 26 65 Adress: Vångavägen 2 i 
Glemmingebro. 
 
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 2012 
Ordförande 
Fleming Eklund 
0411-55 11 08 
fleming@visionet.se  

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

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

Sekreterare 
Carina Ivansson  
0411-55 09 65   
carina.ivansson@hotmail.com 

Vice sekreterare 
Jim Ewaldh 
0411-739 51 
info@lasservice.se 

Ledamot 
Crystal Hayter 
0411-55 01 76  
crystal@ystad.nu  

Ledamot 
Anders Blixt 
0411-55 07 37   
anders.nybrostrand@gmail.com 

Suppleant 
Lars Christersson 
0411-157 09  
christersson.l@ystad.nu 

Suppleant 
Margareta Andersson 
0411-55 01 10 
ethaandersson@hotmail.com 

 
 

www.nybrostrand.se 
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