
Vår största chans till en rimligare trafi ksituation, tycks vara de 
nya detaljplaneringen som Ystad Kommun, kommer med så 
småningom.
 Bertil Jansson informerade oss om Elavtalet. Det ser 
lite ljusare ut, med en förhoppning om bra spotpris från hös-
ten. Vi kommer att lägga in information på vår hemsida så fort 
det är förändringar. 
 Som avslutning på vårt möte så talade Sten Hagberg 
om sin tredje bok om Stora Köpinges historia.

NYBROSTRANDSDAGEN
Kl.13.00 så startade festligheterna med en underbar fartfylld 
show från Ystad Brukshundsklubb, Agility! Därefter så var 
barnens dag räddad! Ansiktsmålning, ponnyridning och 
hopptorn fanns att tillgå under eftermiddagen. Det var mycket 
populärt och välbesökt hela eftermiddagen.

SENIORDANS
På boulebanan, kl.14.00, var det en mycket uppskattad 

uppvisning från SPF:s Kabusas Seniordansare, 13 st dansare 
visade under ledning av Britt-Marie Palmé sina färdigheter i 

pardans och turdans samt linedans.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vilken sommar! Jag kan väl bara konstatera att en sommar i 
Nybrostrand, är alltid lika perfekt. Soliga dagar så njuter vi 
vid havet och den lagom befolkade stranden. Regniga dagar 
så fi nns möjligheten att krypa upp i en mysig fåtölj, för att 
läsa en härlig kriminalroman. Skulle man mot förmodan 
känna lust för att städa, så kan man ju passa på, dessa lite 
molniga dagar.
 Nu närmar sig hösten och jag har återgått till 
rutinerna på mitt arbete. Fast ytterligare en spännande sak 
återstår denna sommar. Bella, min hund, ska få valpar i 
september och det ser jag fram emot!

INFORMATIONSMÖTET DEN 1 AUGUSTI

Den 1 augusti hade vi vår återkommande Nybrostrandsdag. 
Kl.10.00 startade vi med ett Infomöte. Dagen till ära så satt 
vi ute under hela mötet. Det var ca. 30 medlemmar närva-
rande. 
 Vi tog upp lite frågor angående störningar i TV 
nätet. Alla uppmanas att kontakta Teracom, om man har 
problem med mottagningen av marksänd digital-TV. Hur 
man går till väga står på vår hemsida.
 Den nya cykelvägen kom också upp till diskussion. 
Cyklisterna som kommer öster ifrån far i mycket hög has-
tighet ut på Svanvägen. Vi får hjälpas åt att hålla koll, det 
ska inte behöva ske någon olycka, innan kommunen hunnit 
åtgärda problemet! Från väster, så har cyklisterna lite svårt 
att fi nna de nya fi na cykelvägarna! Därför så cyklar eller 
går folk mot trafi ken, på vägbanan, innan de kommer in 
på Bussmevägen. Vi får väl ha tålamod och hoppas att det 
löser sig efter hand. 
 Ett annat ärende som togs upp var väg 9. Jag skulle 
vilja beskriva problemet som att vi är lille David som 
kämpar mot Goliat. David vann! Vägverket hittar bara fl er 
och fl er ursäkter till varför vägen inte behöver åtgärdas. 
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Midsommarfirande 2009.

Klockan 12 på midsommarafton samlades vi för att 
binda kransar och klä midsommarstången med björk-
ris. Det kom flera barnfamiljer och många flickor och 
pojkar hjälpte till att göra små buketter av blommor 
som sedan bands ihop till jättefina kransar. De äldre 
grabbarna klädde stången med ris och vid 13-tiden var 
det dags att resa midsommarstången.

Det hade redan börjat komma familjer med sina pick-
nickkorgar och placerat sig för att se och höra bra när 
dansen satte igång. Kl 14 började vi  med dans under 
ledning av Bengt  Sjödin från Skillinge och till musik 
av Jan-Åke Tånnander. Efter dansen blev det lekar och 
tävlingar för barn och tonåringar. Lotter såldes som 
vanligt och många glada vinnare kom för att hämta 
vinster i vårt lilla tält. Evenemanget slutade som van-
ligt med godisregn för barnen. 

Hopptornet alltid en favorit för alla barn. Det är  
bra att föräldrar eller någon annan vuxen håller 
koll.

Kvällens dans med Hökarns jazzband blev succé. 

Kvällsaktivi-
teterna startade med 
den omtalade Mo-
deshowen. Delar av 
styrelsen hade fått äran 
att visa vackra kläder 
från MQ. Det blev ett 
mycket populärt inslag. 
Därefter så underhölls vi 
med Jazz av Hökarns. Jag 
är jätteglad att få berätta 
att det var ungefär hundra 
Nybrostrandsbor som njöt 
tillsammans i sommar-
natten!

Under stor koncentration målades den 
ena efter den andra med ansiktsfärg 
och mycket fantasi.

Ponnyridningen 
lockade med en 
spännande ridtur 
över den vackra 
naturen.

Sedan fick de vuxna ta över kvällen...



OBS!
Det är viktigt att sätta upp
dekalen på er brevlåda i 
annat fall riskerar ni att inte
få Byabladet! Skulle ni missa 
går ni in på vår hemsida: 

www.nybrostrand.se

Resultat Golfmästerskapet 2009.
I härlig högsommarvärme avgjordes årets golfmäs-
terskap. Alla bidrog till en gemytlig dag med golf 
mat och dryck. Prisbordet sponsrades generöst av 

GeMa Livs, Intersport, Bo Ohlssons, Boudoir m.fl ..

       Gunnel Svärdh       Hans-Blohme Jönsson

Vinnare Damer         
 Gunnel Svärdh 35 poäng           
 Ann-Charlotte Stigsson 34
 Laila Ohlsson 33

Herrar  Hans-Blohme Jönsson 33
 Sten Lexéus 32
 Lave Knutsson 31

Vi måste se till att kommande år få med tillräckligt 
antal juniorer (fl ickor och pojkar) för att utdela 
befi ntliga pokal till dessa.

Birger Jönsson
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Nybrostrands Loppis.

Den 11 juli gick vår loppis av stapeln i ett lagom 
väder. Inget regn men inte heller alltför varmt sol-
sken, vilket passar perfekt för att dels stå och sälja 
och dels vandra runt och göra fynd.

Ett 35-tal bord var uppställda och där såldes allt från 
möbler till leksaker och porslin. Det hela började kl 
10 men redan vid 9-tiden var det full aktivitet med 
bord och saker. Klockan 14 var det slut på det roliga 
och de fl esta hade packat ihop.

Återigen en lyckad dag och vi i Byalaget tycker det 
är roligt att så många ställer upp.

Med anledning av bilsabotagen under natten den 24/8.Var 
extra uppmärksam. Ser ni något misstänkt, hör av er till poli-
sen. Anteckna bilnummer och annat som kan vara av intresse 
för polisen. Detta gäller inte bara bilar utan allt som ni tycker 
verkar skumt. Sprid information till de boende i Nybrostrand 
om ni ser eller hör något som ni tycker är skumt!

VINPROVNING
Fredagen den 2 oktober

Kl.19.00 i scoutstugan
Somelier Bent Williams

Tema Tyska
Viner framförallt  från distriktet

”Franken”
Kostnad 225 kr/person 

(Ej byalagsmedlem 250 kr/person)

Mat ingår i priset
Anmälan är bindande

Anmäl er till Kersti Liljegren
Tel. 0411-550 239

Senast den 25 september
Medtag 6 vinglas/person 



9. Service Electra Stationsvägen 18. 
 Köpingebro 10% på reparationer av   
 hushållsmaskiner! 
 Tel 0411-55 09 20.

10.  Lokalföreningen i Löderup lämnar 10% på  
 våra redan låga priser. Gäller byggnads  
 material. Vid större inköp begär offert.
 Storg. 31, 276 40 Löderup 0411-55 86 80 
 Fax 0411-52 42 50. www.sll-loderup.se

11. Colorama Färghuset i Ystad AB. 
 Koppargatan 1 Ystad. www.colorama.se
 0411-557400. Villakonto som ger upp till  
 20% rabatt på färg och tillbehör.
 (Gäller ej kampanjvaror). Här fi nns färg,  
 tapet, golv, kakel, golvläggning.

12.  Ystad Budservice AB
 Lägg din fl ytt och städ i våra händer!
    0411-655 20. Södra Dragongatan 14 Ystad
     E-post: johannes@ystadbud.se
     Rabatt 5% på allt! www.ystadbud.se

13. Ystads Låsservice AB 
 Lämnar 10% rabatt på ordinarie sortiment.
 Gäller ej kopiering av nycklar.
 Regementsgatan 3.  Tel 0411-55 99 88

NYBROSTRANDS BYALAG Postgiro 10 61 96-9     www.nybrostrand.se

Ledamot 
Bosse Johansson
INFO-ansvarig
Pilkvägen 6.
0411-550 550
bossereklam@ystad.nu

Ledamot
Kersti Liljegren
Kassör
Hökvägen 5.
0411-55 02 39
kersti.liljegren@telia.com

Suppleant
Corfitz Nelsson
/ansv. hemsida
Nejlikevägen 5
0411-550055
corfitz.nelsson@telia.com 

Ledamot
Rickard Flodfält
Fiskegarnsvägen 10
0411-55 07 99
Rickard.Flodfalt@skurup.se

Jeanette Blomquist
Ordförande
Andvägen 1.
0411-55 07 65
jeanette.blomquist@svedala.se

Ledamot
Birger Jönsson
Sekretarare
Tranvägen 1. 
0411-55 08 74
pappabi@swipnet.se

Ledamot
Ingrid Ejlertsson 
/vice sekr./ansv.grannsamverkan
Grantoppsvägen 4
Mobil: 076-822 10 28
fronedal@sjobo.nu

Ledamot
Jim Andersson
Vice ordf. Repr. Byalagsrådet
Nysörtsvägen 4.
0411-738 30
jim.r.andersson@telia.com

Suppleant 
Mons Billgren
Nattviolsvägen 3 
0411-551464
eva_billgren@hotmail.com

Nybrostrands Byalagsstyrelse 2009 Kontakta oss om ni har frågor eller åsikter.
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KOMPOSTENS ÖPPETTIDER 
OCH REGLER

För medlemmar i Nybrostrands byalag 

Söndagar kl. 10-12
Fram till 4/10 samt 18/10 och 1/11. 2009.

I KOMPOSTFACKEN:
Endast komposterbart material befriat från grenar och kvistar.

Absolut ej vintergrönt växtmaterial!
OBS! Medtag medlemskort!

Kompostansvarig: Per Roxenius tel 0411-55 11 02

1.   Heinrich Färg & Måleri AB, 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. 15% 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 9. Rabatt 10% vid köp 
 överstigande 200 kr.

8. Hans Anders Bygg ger 10% på  ordinarie 
 sortiment. Undantag: Nettopriser och kam-  
 panjvaror.
 Tel 55 75 00  Adress: Spaljegatan 1. Ystad.  
 Vid större projekt begär offert!

Rabatterande företag till Byalagets medlemmar
TAG MED MEDLEMSKORTET DÅ NI HANDLAR!

NY
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