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NYBROSTRANDS  
BYABLAD 

Aktiviteter under vår och sommar 2013 
Under våren arrangeras ett antal dryckesprovningar på Golfrestaurangen. Anmälan sker till tel: 0411-550398 
 
15/3 kl 19.00  En hisnande resa i vinets värld. Vad händer när vi provar sött vin till sött, eller sött vin till surt osv. En 
upplevelse som gör ”kullerbytta” i gommen. 
 
15/4 kl 19.00 Roséviner från Tavel i Frankrike. Ett unikt besök av vinodlaren själv och du får prova magiska roséviner. 
 
5/5 Komposten öppnar 
 
17/5 kl 19.00 Vertikalprovning. Ett destilleri, Glenfiddich. Whiskyn har lagrats 12-15-18-21 år, känner vi någon skillnad? 
 
7/6 kl 19.00 Viner till sommarens grillsäsong. Nu gäller det! Vilka viner passar? Du får matrecept till en del av vinerna. 
 
Midsommarfirande 21/6. Som vanligt på midsommarängen med dans, lotteri och lekar. 
 
Loppis 13/7 vid Hildas.  
 
Nybrostrandsmästerskapen i Golf den 13 juli, se också nästa sida.  
 
Nybrostrandsdagen 27/7. Hopptorn, ponnyridning, agility, motorcyklar, ballongshow och lotterier. 
 
Trivselkväll. Under hösten anordnas ev trivselkväll med föredrag eller annan underhållning, tid och plats i senare 
byablad. 

Ordförande har ordet 
I fick vi lite vinter och jag fick äntligen använda min nyinköpta snöslunga. Det är bara en liten en men grannarna är ändå 
avundsjuka. I styrelsen har vi försökt kreera fram nya aktiviteter men de flesta medlemmarna tycker att det är bra som 
det är och därför blir det ungefär samma program som i fjol. 
 
Det som bekymrar oss är att vi har flera inbrott och även många inbrottsförsök. Vi måste försöka ta tag i detta och 
stävja detta omgående. De t är viktigt att det inte blir fler inbrott. Försäkringen täcker och ersätter det som blir stulet 
men många människor får problem av att någon har varit inne i hemmet och rört. Det är nog det största problemet och 
det kan vara svårläkt. Därför ska vi sträva efter att vi får färre inbrott i Nybrostrand. 
 
Fleming Eklund, ordförande i Nybrostrands byalag     

Komposten öppnar 5 maj 
Komposten öppnar den 5 maj och såväl gamla som nya ”komposterare” önskas 
välkomna. Därefter öppet söndagar 10-12.  
 
Anders Blixt, Kompostansvarig 
 

 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Försköning av Nybrostrand med växter 
Vi har ambitionen att försköna vår by Nybrostrand 
med mer växter. Men vi vill ha era förslag på var vi ska 
försköna. Kan vi få era synpunkter på var vi ska 
försköna. Skicka ett email och berätta var och med 
vad. 
 

 
 

Vildsvin 
Har varit synliga runt Nybrostrand och det kan 
förväntas att dom kommer närmre när dom blir mer 
hungriga.  
 

 
 

Nya medlemsförmåner 
Roomexpo i Ystad och Hildurs Livs lämnar nu rabatt till 
Byalagets medlemmar, se sista sidan i Byabladet.  
 
 
 
 

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! 

 

Nybrostrandsmästerskapen 2013 
Byalaget bjuder in alla Nybrostrandsbor till tävlingen om den 
åtråvärda titeln ”Nybrostrands mästare”. Tävlingen spelas som 
singel slaggolf i dam, herr och juniorklass. 
 
Försvarande mästare är Ewa Wulf Jönsson och Göran Larsson. 
Någon juniormästare finns inte, vi vill gärna att även ni 
ungdomar är med och spelar. 
 
För medlemmar i golfklubben kosta det inget att vara med för 
övriga som vill vara med gäller normal greenfee på YGK. 
 
Anmälan sker till kansliet direkt i Git eller i Min Golf alternativt 
YGK’s kansli. Tävlingen går av stapeln den 13 juli första start 
12:00, anmälan senast den 12 juli. 
 
Välkomna 
Byalaget 
 

Ewa-Gun Westford på årsmötet 24 mars 
På årsmötet den 24 mars kommer Ewa-Gun Westford att kåsera 
fritt från hjärtat om ”Smått och stort inom Polisen”. Missa inte 
chansen att hörs Ewa-Gun på årsmötet som startar 10.00 i 
Scoutstugan. 

På årsmötet den 24 mars kommer vi att presentera Nybrostrandskonceptet 
Byalaget har arbetat fram ett förslag på Säkerhetssystem som passar bra för alla som bor i Nybrostrand. Det kommer att 
presenteras och visas på årsmötet den 24 mars. Det består av standardkomponenter som tillgodoser våra behov.  
 
Paketet är framtaget tillsammans med Alarm-Tjänst i Tomelilla 0417-78390. De kan bl.a erbjuda detektorer för inbrott, 
glaskross och rök, övervakad larmöverföring via GSM/ GPRS-nätet, blixtljus/ utomhussiren, vattenavstängning via larmet , 
anslutning till larmcentral och väktarutryckning. 
 

http://www.nybrostrand.se/


Årsmöte Nybrostrands Byalag 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) söndagen den 24 mars 2013 kl.10.00. 
Plats: Scoutstugan (söder om Nybrostrandsbadet) 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 2012. 

10. Revisionsberättelse för 2012. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012. 

12. Beslut om föreslagen budget för 2013. 

13. Fastställande av årsavgift för 2014. 

14. Val av ordförande t o m ordinarie föreningsstämma 2014.  

 Nuvarande: Fleming Eklund 

15. Val av tre (3) styrelseledamöter för två år t o m föreningsstämman 2015. 

 Nuvarande:  Corfitz Nelsson, som avböjt omval 
   Kersti Liljegren, som avböjt omval 
  Crystal Hayter 

16. Val av en (1) styrelsesuppleant för 2 år t o m föreningsstämman 2015. 

 Nuvarande: Lars Christersson 
 

17. Fyllnadsval av en (1) styrelsesuppleant för 2 år t o m föreningsstämman 2015. 

 Nuvarande: Margareta Andersson 
 

18. Val av två (2) revisorer för år 2013. 

 Nuvarande:  Christian Ejlertsson 
   Jim Andersson 
 
19. Val av en (1) revisorsuppleant för år 2013. 

 Nuvarande: John-Erik Hahne 
 

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

 Nuvarande:   
 

23. Behandling av inkomna motioner 
 

21. Beslut om Byalagets policy. 
 

22. Information och meddelande från styrelsen. 
 

23. Övriga ärenden. 
 

24. Stämman avslutas 

 

Ärenden/motioner, som medlem önskar ta upp till behandling på föreningsstämman, anmäls skriftligen till styrelsen och skall vara 
ordföranden, Fleming Eklund, Bussmevägen 2, 271 71 Nybrostrand tillhanda senast den 17 mars 2013. 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. OBS!! Vissa av rabatterna förändras 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. 
 
13. Roomexpo. 15 % rabatt på inköp hos oss på det nya utbudet, och 20 % på det begagnade. Vädergränd 4, www.roomexpo.se.  
 
14. Hildurs Livs. Handla för minst 200:- och få 5 % rabatt, gäller ej Lotter, Tidningar, Cigaretter (visa medlemskortet).  
  
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”. Komposten öppnar 5 maj! 
 
 
 
  
 

Kontaktuppgifter för styrelsen i Nybrostrands byalag 2013 
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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