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En mängd foton från alla arrangemangen finns på vår hemsida www.nybrostrand.se.

Sommaren bjöd i alla fall på en hel del soliga och fina dagar även om regnet har varit rikligt nu i augusti. John-Erik
Sjöberg, Nybrostrandsbo sedan över 40 år tillbaka, har tagit tillfället i akt och bjuder på några minnesvärda
väderhändelser för Nybrostrand i detta nummer av Byabladet. Vi uppskattar att personer utanför styrelsen bidrar med
material till Byabladet och vi ser gärna att fler skribenter gör sig hörda. Känner du att du vill dela med dig av dina
kunskaper eller något annat som du gärna delger alla Nybrostrandare så kontakta någon i styrelsen, se sista sidan!

NYBROSTRANDS
BYABLAD

Midsommar
Klockan 12 samlades ett gäng på midsommarängen i ett strålande väder.
Midsommarstång och björkris var redan på plats. Vi hade blommor med till kransar
och snart var arbetet i full gång. Det kom flera barnfamiljer med picknickkorgar som
hjälpte till med kransar och björkris. Klockan 13.15 restes midsommarstången, för
året nyinköpt, den blev som vanligt jättefin.

Det hade samlats mer och mer folk som satt på filtar och stolar med eller utan
picknick och snart var klockan 14 och Jan-Åke Thånander spelade upp till dans som
leddes av Bengt Sjödin. Efter cirka 35 min dans var det tävlingar för barnen. Massor
med barn strömmade fram och snart var de indelade i lag och tävlingen började glatt
påhejade av föräldrar och andra. Efter avslutad tävling fick vinnande lag trevliga
priser. Lotteri fortgick under första delen av firandet, lotterna tog slut så nästa år får
vi ha fler lotter och vinster eftersom många blev utan. Tävlingarna följdes av
ytterligare en stunds dans innan det var tid för det avslutande godisregnet.

Ännu en midsommar har passerat och denna gång med rekordmånga deltagare.

Full rulle i Nybrostrand
Vi skrev att vi hade massor av aktiviteter på gång och visst blev det så. Juni bjöd på
whisky- och ostprovning samt givetvis midsommar, rekorddeltagande på båda två!
Sedan kom juli och det var dags för Nybrostrandsgolf och loppis. Den sistnämnda
höll på att orsaka trafikkaos ut på väg 9 så till nästa år får vi nog tänka till.

Nybrostrandsdagen den siste juli var lite av en slutpunkt för sommaraktiviteterna.
Många var barnen som hoppade i hopptornen och lotterna gick åt som smör i
solsken, vissa hade mer tur än andra… På kvällen var det middag, musik och
dansmöjlighet. Stämningen bland det tjugotalet gästerna var lika god som
uppslutningen var dålig. Här hoppas vi på bättre uppslutning från alla er
Nybrostrandare framöver! Strunta i att grilla med grannen en enda dag på året
och kom ner och umgås med alla andra i Nybrostrand!

Mer glädjande från Nybrostrandsdagen var att MCK High Riders fick in över 1200
kr till Barncancerföreningen Södra! Byalaget anser att deras engagemang är så
fantastiskt att vi bestämde att Byalaget skall dubbla denna summa och skjuter
därmed till ytterligare 1200 kr till Barncancerföreningen Södra!



Nybrostrandsgolfen 10 år!!!

Årets upplaga av Nybrostrandsgolfen var den tionde i
ordningen och genomfördes under mycket goda
förhållanden. 37 deltagare kunde glädja sig åt en trevlig
golfrunda med bra bana och fint väder. Bland damerna
vann Anne Aronsson på 41 poäng och bland herrarna
vann åter igen Hans Blomé på 34 poäng. Vid
prisutdelningen fick alla deltagare priser.

Nybrostrands kompost
Under våren och sommaren har Nybrostrands "mötesplats"
varit livligt frekventerad. Glädjande har varit att så många
nya medlemmar upptäckt kompostens fördelar och uttryckt
sin uppskattning över denna unika service.

Jag vill passa på att tacka Thomas Haak och Hugo Hernelöw,
som ställt upp som kompostvakter, då jag själv haft
förhinder. Tacket gäller även de medlemmar som erbjudit
sig att hjälpa till.

Komposten kommer under hösten, att hålla öppet varje
söndag klockan 10-12 t.o.m. 7 november.

Anders Blixt, kompostansvarig

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!

Whisky- och ostkväll
Den 16 juni samlades 31 förväntansfulla i Scoutstugan för
att lyssna till och avsmaka de whisky- och ostsorter som
Dag Lennartsson och Ernst Offner från Ostkällaren i Ystad
presenterade. Samtliga närvarande fick möjligheten att
testa olika ostsorter i kombination med flera Whiskysorter.
Byalagets styrelse kunde med tillfredsställelse konstatera
att alla närvarande trivdes denna kväll och alla fann
kombinationen whisky och ost som mycket intressant.

Jag mötte en kvinna…
Jag mötte en dag en kvinna vid lekparken invid
skjutfältet. Hon kom in på lekplatsen och städade upp det
glasspapper som jag sett ligga vid gungorna. Jag sa:
- Så bra att du tog upp det, jag hade tänkt ta med det

när jag gick härifrån.

Av kvinnan fick jag då veta att hon alltid har med sig en
påse när hon är ute och går för att kunna ta upp skräp
hon hittar.
- Jag vill att det ska vara fint runt omkring mig, var

hennes kommentar.

En trevlig filosofi som vi i byalaget uppskattar. Tänk om
fler vore som hon!

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

Det är vinprovning den 1 oktober 2010 klockan 19.00 i
Scoutstugan. Tommy Lundström tar oss med på en resa
genom Italiens vindistrikt från Sicilien till Veneto och låter
oss prova 6 viner från olika distrikt. Efter detta serveras en
enklare buffé. Allt detta till det fantastiska priset 225 kr per
person. Medtag egna glas. Anmälan senast 23 september
till Kersti Liljegren 0411-55 02 39 eller via e-post till
kersti.liljegren@telia.com.



Under 2010 har väl vädret varit knepigt eller…??
Som bekant har människan kort väderminne, var semestervädret fint, var det en fin sommar, oavsett hur den var.
Bosatte mig i Nybrostrand 1969. Hade köpt en tomt under sommaren 1966. Den 17 oktober 1967 var vädret normalt,
men under eftermiddagen ökade vinden från sydväst, vid 18-tiden blåste orkan, över 33 m/s. Hanö uppmätte vindbyar
på 43 m/s och vid 22-tiden avtog vinden och på morgonen var det vindstilla. Orkanen hade helt förändrat Nybrostrand.
Klättrade på trädstammar fram till tomten. Av dessa 70-tal träd fanns endast 13 stycken kvar i upprätt läge.

”Kyrkoskogen” norr om Nybrostrand, försvann den 3 december 1999. Ett oväder över Tyskland kallat Carola, drog in
över Skåne med vindbyar på 36 m/s. I min väderbok står: Mulet, hård sydväst vind, under kvällen regn, vid 21-tiden
ytterligare ökad vind, storm med orkan byar, strömmen försvann, skador på byggnader och skog. Julafton 1977 var
familjen på julbön i Stora Köpinge kyrka. Utanför tjöt stormen, det var 13 grader varmt och på Christiansö (Bornholm)
blåste 31 m/s. Julafton 1995 rådde motsatsen. I anteckningarna: Klart, svag nordvind, minus 9 grader, mycket vacker
dag och kväll, som blev allt kallare, klockan 23.30 minus 16 grader, Sturup minus 23.

Den 27 december 1978 började en nordostlig vind öka, med tilltagande snöfall, för att kulminera nyårsafton och natten
till nyårsdagen. Sent under eftermiddagen nyårsafton, gick familjen ner till havet för att se stormens härjningar, fast
sikten i snöyran var närmast obefintlig. På återvägen passerade vi familjen Ekblads villa. Dörren öppnades, Sigurd och
Svea tyckte att vi skulle komma in, trots snögubbslika tillstånd. Efter en stund satt jag iklädd höghalsad sticktröja, i
långkalsonger och åt, tror även drack, en god nyårsaftonsmiddag hos herrskapet Ekblad alltmedan snöstormen tjöt och
hade omöjliggjort all sikt genom villans fönster. Ett trevligt minne förevigat genom foto. Nyårsdagen, klart, kallt,
vindstilla, men ovädret hade placerat ett stort ryskt lastfartyg nästan uppe på land. Samma vinter, som var kall, frös
havet till blankis. Efter vindstilla och kalla nätter med 15 minusgrader blev det fin skridskois. Frun, som van
skridskoåkare, med man, inte fullt så van, utnyttjade detta några dagar. Sedan blev det milt med frisk sydlig vin. Isen
trycktes mot land och likt sockerbitar packades dessa upp till 4 meters höjd.

Under vintern 1982-83 blåste det ständigt hårda sydvästvindar, vilka pressade vattnet upp i de norra delarna av
Östersjön. I februari blev det ostvindar vilket medförde högt vattenstånd på sydkusten. I anteckningarna: Stora skador
på kusten, risk för genombrytning av strandvallen, många småbåtar skadade eller försvunna.

Dåliga somrar kan tyckas lätt att hitta! Men de i särklass sämsta är åren 1962 och 1987. Inte en vettig dag, helt avsaknad
av högtryck. Allt är föränderligt, även klimatet, det är min uppfattning. Varför? Det kan man diskutera.

J-E Sjöberg

Strandbröllop i Nybrostrand
Den 7 juli 2010 kl 14 vigdes Ann och Peter från
Stockholm på stranden nedanför Tranvägen.
Vigselförättare var Katarina Litzberg. Brudparet hade
inga anhöriga närvarande vid vigseln och som
bröllopsvittnen deltog två grannar på Snäppvägen,
Pierre Hammarstrand och Gunilla Sundqvist. Dessutom
deltog ett 15-tal Nybrostrandsbor som efter vigseln
kastade rosenblad på brudparet och önskade dem all
lycka i framtiden.

Från vänster: Pierre Hammarstrand, brudparet Peter och Ann,
vigselförättaren Katarina Litzberg samt Gunilla Sundqvist.
Foto: Lennart Sundqvist



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 t.o.m. 7 november.

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


