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Byalaget är till för alla boende i Nybrostrand
Invånarantalet i Nybrostrand växer hela tiden. Vi ser nya husgrunder ta form, takstolar reses och takpannor lägges, allt detta till
musik från transistorer som flödar ut över det nya området i väster. Med tillförsikt ser vi som största byalag i Ystad kommun hur vi
ytterligare fäster vår ställning och därigenom kan också våra möjligheter till utökad service i form av allaktivitetshus, kollektivtrafik
etc. komma att aktualiseras framöver.

Inför 2010 har styrelsen för Nybrostrands Byalag fått tillskott med nya krafter som skall leda byalagets verksamhet till gagn för alla
medlemmarna. Byalagets uppgift är att verka för att medlemmarnas intressen till alla delar skall tillgodoses. Genom deltagande i
byalagsrådet som ett antal gånger om året träffar politiker och tjänstemän i Ystad kommun. Där ventileras olika frågor som rör de
boende i alla 23 byalagen, såsom detaljplaner, kommunikation, service, ordningsfrågor ja i stort sett allt som kan ge oss en
drägligare miljö ute på landsbygden.

I början av året har byalaget föreningsstämma som alltid är välbesökt. Byavandringen som vi vartannat år genomför tillsammans
med politiker och tjänstemän är en viktig del av byalagets arbete. Här kan vi peka på de saker som vi anser måste förändras till de
bättre. Varje år ser vi till att midsommarstången reses vid scoutstugan och där ordnas lekar och danser för hela familjen.
Nybrostrandsgolfen spelas varje år med deltagande från byalagets medlemmar. Byalaget arrangerar denna tävling. Loppis vid
Hildurs Livs planerar vi för årligen. Vi har för avsikt att under året ordna trivselkvällar med olika arrangemang. Nybrostrandsdagen
återkommer varje år med olika arrangemang. Whiskyprovning har vi under ett par år genomfört med många deltagare och kommer
i år att bli speciellt intressant och trevligt.

Under många år har i byalagets regi anordnats vinprovning med många deltagande medlemmar och icke medlemmar. Så blir det
även i år. Vår kompostanläggning behöver en ansvarig som ser till att hanteringen görs rätt. Byalagets flagga behöver hissas och
halas detta ombesörjs av representanter i byalaget. Tyvärr så blir det ingen Boule i år på grund av för få intresserade deltagare.

Ni som ännu inte är medlem och känner att ni kanske vill medverka till att vårt Nybrostrand skall bli den ort som alla talar positivt
om. Ta kontakt med någon i styrelsen, som för övrigt fick följande sammansättning efter föreningsstämman:

Ordförande
Jim Andersson

Vice ordförande
Corfitz Nelsson

Kassör
Kersti Liljegren

Sekreterare
Ingrid Ejlertsson

Vice sekreterare
Carina Ivansson

Ledamot
Rickard Flodfält

Ledamot
Jim Ewaldh

Suppleant
Johan Svenmo

Suppleant
Cathrine Casimir
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Kommande aktiviteter
I skrivande stund finns nedanstående aktiviteter planerade, håll också ögonen på hemsidan www.nybrostrand.se. Om du anmäler
din e-mail adress på hemsidan så får du utskick från byalaget via e-mail och missar aldrig något som händer.

Whisky- och ostkväll den 16 juni (anmälan SNARAST till Jim Andersson, se sista sidan).
Midsommar den 25 juni, vi börjar klä stången 12.00 och firandet startar 14.00.
Nybrostrandsgolf den 3 juli (kontakta Jim Andersson eller Johan Svenmo, se sista sidan).
Loppis den 10 juli, klockan 10.00 på planen utanför Hildurs livs kan du sälja allt som du inte längre behöver.
Nybrostrandsdagen den 31 juli.

El-läget för oss i Nybrostrand
Det avtal som tecknades för ett tryggt vinterpris 1 januari - 30 april (totalt 89 öre per kWh) har med facit i hand fallit väldigt bra ut.
Vi som valde detta har kommit undan med ungefär halva kostnaden mot om vi legat kvar på rörligt pris. Från första maj övergick vi
till rörligt pris som ser ut att hamna runt 90 öre. Målsättningen är att hitta ett fast pris på 90-94 öre på 3-5 år. I nuläget ligger det
runt 99 öre. Mer inkopplad kärnkraft, mycket regn och häftig snösmältning i norr har gjort att spotpriserna haft en sjunkande
tendens de senaste veckorna.

Mitt förslag är att avvakta och följa marknadspriserna kontinuerligt, jag tror att det inom någon månad kommer det ett läge till
långsiktigt avtal på en acceptabel nivå. Har Du frågor angående din el, ring undertecknad.

Bertil Jansson, 0411-55 01 31

Det är svårt att köra sakta
Nybrostrand växer och tack och lov vimlar det av barn i byn.
Dom finns inte bara hemma eller i skolan, på dagis eller på
lekplatsen utan leker och cyklar också på våra gator.

Barn kan inte bedöma hastighet eller avstånd på en bil eller
moppe.
Barn kan inte direkt bedöma från vilket håll ett ljud kommer
ifrån.
Barn kan se ett fordon men springa ut framför ett annat.
Barn kan inte sätta sig in i eller förstå hur andra trafikanter
tänker.

Hundbajs
Hundbajs är något som engagerar den svenska befolkningen.
Låter lite märkligt eller hur? Tog tillfället i akt och sökte på
Internet just på ordet hundbajs och fick genast 43700 träffar.
Det var artiklar, bloggar, insändare, humor inslag samt även
bilder.

Nåväl efter en stunds surfande på nätet kom jag fram till att
Sveriges befolkning från Kiruna till Ystad gillar hundar men
ogillar deras restprodukter. Rent lokalt så är det väl just så att i
Nybrostrand så finns det många fina hundar som livar upp
vardagen. Det finns även en hel del barn som också livar upp
vardagen, båda två på sitt speciella sätt.

Tyvärr så händer det att barn, när de är ute och upptäcker
världen stöter på hundarnas restprodukter på ett inte så
trevlig sätt. Hur löser vi detta?

Tack för att du

kör sakta

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 postgiro 106196-9,
uppge namn och adress! Se också www.nybrostrand.se.

Välkommen som byalagsmedlem!



Blommor som tack
Vid utplockandet av cykeln, tidigt en morgon, såg inte allt ut att stå riktigt rätt till. Alla saker fanns
ändå kvar så det blev avfärd till jobbet som vanligt. I första korsningen upptäcker vår ”privatspanare”
en massa föremål som är upplagda i en hög. Detta väcker förstås misstankar… Under den fortsatta
färden skådas en mindre lastbil i Nybrostrand och den uppträder sedan även i Sandskogen och senare
i hamnen i Ystad. Vår ”spanare” ringer till polisen och tack vare hans rådiga agerande kunde
inbrottstjuven gripas och alla vi Nybrostrandsbor få tillbaka de saker vi blivit av med under natten.
Som tack har vi i styrelsen uppvaktat med en blombukett eftersom det är just denna typ av
grannsamverkan som är så viktig. Tyvärr har det varit nattliga aktiviteter på nytt här i Nybrostrand så
vi ber alla att hålla ett vakande öga över närområdet där ni bor. Titta efter så att inte ni saknar något
sedan inbrottsnatten, sakerna går att få tillbaka!

Återigen, tack du morgonpigge privatspanare för din uppmärksamhet och rådiga agerande!

Amerikakväll

Lilla huset på prärien
Ystads kommun började 1988-89 planera för att bygga i Nybrostrand. Det skulle bli runt omkring där Nattviolsvägen går idag. Där
planerades för bostäder på båda sidor om Nattviolsvägen även väster ut och fram mot Nattljusvägen, det som idag kallas det
”gamla” nya området. Väster om Nattljusvägen planerades en jättestor idrottsanläggning, med inomhushall för fotboll, skridsko och
tennis. I anslutning till denna hall skulle byggas centrumanläggning innehållande bad och butiker och samlingslokaler. Väster om
dessa anläggningar på det området som nu bebyggs och ut mot Köpingebrovägen skulle byggas stor hotellanläggning i söder, norr
om den 3 stugbyar och längst norrut mot Köpingebro en stor campingplats.

När detta blev känt genom planbeskrivningar protesterade det dåvarande Byalaget mot denna exploatering och ville behålla den
fina sommarstugemiljö som fanns i Nybrostrand. Lite hjälp på traven fick nog Byalaget av den stora byggkrisen i början på 90-talet.
Kommunen hann dock planera en del för vägar, vatten och avlopp. Utmed väg 9 satt en stor skylt där JM-bygg berättade att här
skulle man bygga ett stort antal bostäder. Och det byggdes, ett (1) hus och det var rosafärgat. Det låg mitt på den stora öppna
platsen och såg väldigt litet och ensamt ut. Det blev i folkmun kallat ”Lilla huset på prärien”. Huset finns kvar även idag men har nu
försvunnit i mängden. Det ligger längs med nuvarande Nattviolsvägen på Nunneörtsvägen, där har det legat utan nära grannar i mer
än 12 år. Detta var lite historik hur en del av Nybrostrand kom till.

Byavandring
Den 25 maj genomförde politiker från Ystad Kommun byavandring i Nybrostrand tillsammans med representanter från Byalaget som
hade sammanställt en lista på över 30 punkter med förslag på hur Nybrostrand kan förbättras och vad som bör åtgärdas. Exempel
på punkter som togs upp var nedskräpning, framkomlighet och trivselfrågor. Politikerna lyssnade på vad som Byalaget hade att
framföra och kommer att vidarebefordra våra synpunkter och förslag till berörda tjänstemän.

Komposten lever vidare.......
Per Roxenius har lämnat över tillsynen av vår kompoststation till
Anders Blixt. Vi tackar Per för den tid han med bravur skött
anläggningen. Anders hörde i byn att Per skulle sluta med
uppdraget, ringde till ordföranden i byalaget och erbjöd sina
tjänster, vilket vi alla i Nybrostrand är mycket tacksamma för.

Den 4 maj hade Byalaget sin första Trivselkväll med
Amerikatema. Ett 30-tal medlemmar mötte upp och hade
en trevlig stund när Reid Persson berättade om sina resor i
USA och visade rörliga och stillbilder från en fantastisk och
unik natur runt om i USA. Efter föredraget bjöd Byalaget på
kaffe med dopp.



Medlemsförmåner
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med
nedanstående lista.

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. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr.

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 i Köpingebro. 10 % på reparationer av hushållsmaskiner! 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. Ystad Budservice AB, 0411-655 20. Lägg din flytt och städ i våra händer! Södra Dragongatan 14 Ystad E-post:
johannes@ystadbud.se Rabatt 5 % på allt!

13. 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.

Kontaktuppgifter för styrelsen i Nybrostrands byalag 2010
Ordförande
Jim Andersson
Nysörtsvägen 4
0411-738 30
jim.andersson@tele2.se

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
Rickard Flodfält
Fiskegarnsvägen 10
0411-55 07 99
Rickard.Flodfalt@skurup.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
Cathrine Casimir
Vildgåsvägen 12
0411-106 00
cathrine.tomtlund@utb.sjöbo.se

www.nybrostrand.se


