
nön har så sakta börjat släppa greppet om Nybrostrand och även om det knappt gick att tro
för två veckor sedan så finns det förhoppningar om en kommande vår. Ett annat tecken på att
våren nalkas i alla fall rent tidsmässigt är att Byalagets årsmöte snart äger rum. Det har varit

en hektisk vinter för byalaget då inte mindre än fyra ledamöter avgår och valberedningen har
verkligen fått jobba hårt. Vi hoppas att det framöver blir fler som är intresserade av att engagera sig
i Nybrostrand! Annars ser framtiden ljus ut för såväl Nybrostrand som byalaget. Vårt lilla samhälle
växer så det knakar och på sikt innebär det att det blir lättare att argumentera för utökad service i
Nybrostrand. Byalagets ekonomi är god och det är budgeterat ett nollresultat även för 2010.

Trots den arbetsamma vintern finns det planer för en massa aktiviteter! Som vanligt blir det
Nybrostrandsgolf och loppis i juli och Nybrostrandsdagen i augusti. Förhoppningsvis har den sista
snön hunnit smälta långt innan midsommar och givetvis skall detta firas på Nybrostrandsvis! Sedan
planeras flera trivselkvällar med bland annat vin- och whiskyprovning och givetvis trevligt sällskap. I
skrivande stund finns inga datum klara men håll ögonen på anslagstavlorna och
www.nybrostrand.se för där publiceras information fortlöpande. Boulen skall också dra igång när
möjlighet ges. Vi ser gärna att ni går in på hemsidan och registrerar er e-post adress så att ni kan ta
del av de utskick om kommande aktiviteter som kommer att göras fortlöpande:
www.nybrostrand.se.

Mindre glädjande är att vi ännu inte har fått någon kandidat till kompostansvarig vilket tyvärr
betyder att komposten inte kan hållas öppen och att alla Nybrostrandsbor i fortsättningen får köra
med gräsklipp, ogräs och annat trädgårdsavfall till tippen. Det är ännu inte försent att rädda
komposten så hör snarast av dig till styrelsen om du har en kandidat, eller ännu bättre, vill
nominera dig själv!

Glöm inte årsmötet den 28 mars klockan 10.00 i scoutstugan, glöm heller inte att det är samma dag
som vi ställer om till sommartid så ställ fram klockan innan årsmötet.

S
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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. Öresund Städ och Flytt
 Lägg din fl ytt och städ i våra händer!
 Ystad  kontor 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
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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.

VI SÖKER EN 
KOMPOSTANSVARIG

För medlemmarna i
Nybrostrands byalag

Anmäl ditt intresse till:
Jim Andersson  Tel. 738 30

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!


