
Ordförande har ordet

Byalaget har nu just påbörjat ett nytt verksamhetsår. 
Styrelsen består av 9 personer som arbetar året runt 
med frågor som gäller byalaget. 

Under sommaren har vi ett par större aktiviteter när 
vi behöver extra personal. Därför behöver vi komma 
i kontakt med fler som vill hjälpa oss att medverka i 
våra stora aktiviteter. Det är egentligen bara vid två 
tillfällen under året. Våra aktiviteter är mest för att 
roa våra barn och ungdomar, som är vårt fokus. Men 
vi behöver fler medarbetare vid dessa tillfällen. Hop-
pas att ni kan medverka.
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Största byalaget 
i kommunen!

Var på er vakt när det ringer en telefonförsäljare. De 
har tränat på att överrumpla er och få er att accep-
tera deras erbjudande som kan verka lockande.
Dessutom spelar de in samtalet för att det ska vara 
dokumenterat vad ni accepterat.
Överväg tidigt i samtalet att avböja erbjudandet.

Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag

Lägg upp  www.nybrostrand.se som favorit på din 
dator. Kolla ofta på: www.nybrostrand.se

Glöm inte bort att betala din medlemsavgift för 
2015. Det kostar bara 150 kronor per hushåll. Den 
ger dig möjlighet att utnyttja alla rabatterbju-
danden som du finner på sista sidan. Du får också 
utnyttja vår egen kompost samt delta i våra olika 
arrangemang under året. Betala din avgift via PG-
nummer 106196-9. 
Ange namn och adress, gärna med din e-postadress 
så får du elektronisk info från Byalaget.

Årets medlemsavgift

1 0 6  1  9 6  -  9 Kompostens öppethållande
Komposten öppnar för säsongen
söndagen den 3 maj kl 10.00-12.00. 
Välkommen till Nybrostrands
Byalags egen kompost! Här kan du lämna ditt 
trädgårdsavfall (alltså det, som under en säsong, är 
nedbrytbart) Grövre grenar, stammar och dylikt får 
du transportera till Hedeskogatippen.
Hjärtligt välkomna!

Vårens 
& sommarens
aktiviteter
* Vinprovning fredag 24 april 

* Midsommar i Nybrostrand fredag 19 juni

* Nybrostrandsgolfen lördag 19 juli

* Loppis vid Hildas lördag 19 juli

* Nybrostrandsdagen lördag 25 juli



www.nybrostrand.se

Vinprovning i vårens tid
Är inte våren kommen så lockar vi fram den med 
vår vinprovning fredagen den 24 april! 

Det blir Italienska viner, röda men också något vitt. 
Debut hos oss gör Mats Aanesen, en erfaren och 
kunnig ledare av vinprovningar. Mats är verkligt 
kompetent, han arbetar nämligen på Systembola-
get i Ystad. Mats bor med sin familj i vårt under-
bara Nybrostrand. Han kommer att i samråd med 
Golfklubbens restaurang se till att det serveras en 
enklare måltid som kompletterar druvornas härlig-
heter. Alltså, den 24 april kl. 18.30, men kolla gärna 
på vår hemsida, där kan komma mer information 
efterhand.
Platsen är Golfklubbens Restaurang och kontant 
betalning, 250 kr/person.
Anmälan senast den 22 april till någon av oss i Bya-
lagets styrelse, Margareta, Fleming eller Jan. Anting-
en på telefon eller mail – se baksidan på Byabladet.

Vad vore Valborgsfirandet i Nybrostrand utan 
bålet vid stranden?

Det krävs mycket arbete av scouterna och dess 
ledare att arrangera detta. Scoutkåren ombesörjer 
risdragningen och placerar bålet på stranden. Så 
även tändning av grillplatserna och grillning av korv 
till försäljning. 

Detta behöver scouterna hjälp med!
När det hela är över behöver vi personer som skall 
efterse att resterna av bålet får brinna ut och tillse 
att ingen kommer till skada (pågår till ca 01.00). 
Dagen efter (1:a maj) skall stranden återställas och 
området städas med start kl 09.00.
Kan du ställa upp? Kontakta Anders Blixt 
0411-55 07 37 eller  anders.nybrostrand@gmail.com

Skateboard, basketball mm. 

”Var ska vi va då?” 

Grabben som ställde mig frågan var kanske tolv 
år ung. Han och ett tiotal jämnåriga hade jättekul 
med skateboard på en ramp som en snäll farfar lär 
ha snickrat ihop. Jag lade mig i leken eftersom den 
var ganska ljudlig, riktigt ljudlig, och störde mig och 
mina grannar. Rampen var placerad på vår gästpar-
kering bara knappa tio meter från omgivande villor. 
Det gjorde ont i mig! Hade aldrig trott om mig själv 
att jag kunde bli en ”sur gubbe” som bråkade med 
ungarna. 
Jag var svarslös – var ska de vara med sina ska-
teboard? Det gladde mig att Byalagets styrelse 
redan resonerat i liknande termer. Hur kan vi skapa 
förutsättningar för dem som växt ur sandlådan och 
klätterställningar att ha kul – istället för att kanske 
göra rackartyg eller förstöra i vår by. Som hand i 
handske passade att Ystad kommun flaggat upp att 
det fanns pengar att söka för initiativ i byarna.
Snabbt fick vi iväg en ansökan. Också snabbt be-
sked om att vi kunde få 50.000 kr för våra ändamål: 
skateboardramp, basketkorgar och fotbollsmål. 
Sedan har det inte gått lika snabbt. Vi har haft ett 
möte med kommunens ansvariga tjänstemän, alla 
samlade som är berörda av våra ambitioner. Då 
detta skrivs väntar vi på väsentliga besked men vi 
är förväntansfulla att vi kan komma överens med 
kommunen.
Så snart bilden klarnat vill vi inbjuda målgruppen ” 
skateboardsgenerationen”, för att diskuterar hur och 
var ”grejorna” bör vara utformade och placerade. 
Vi ser gärna att en del föräldrar kommer med och 
även andra som vill ha ett ord med i laget. 
Det är Lars Christersson och jag som för styrelsen 
räkning håller i detta projekt. 

Jan Ryd

Scouterna 
behöver
hjälp!
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Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 
söndagen den 22 mars 2015 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 2014

10 Revisionsberättelse för 2014

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014

12 Beslut om föreslagen budget för 2015

13 Fastställande av årsavgift för 2016

14 Val av ordförande t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2016. Nuvarande Fleming Eklund

15 Val av tre (3) styrelseledamöter för två år t.o.m. Föreningsstämman 2017
 Nuvarande: Lars Christersson, Margareta Andersson, Birgitta Schultz

16 Val av en (1) styrelsesuppleant för 2 år t.o.m. Föreningsstämman 2017
 Nuvarande: Jan Ryd

17 Val av två (2) revisorer för år 2015. Nuvarande: Christian Ejlertsson och Jim Andersson

18 Val av en (1) revisorsuppleant för 2015. Nuvarande: John-Erik Hahne

19 Val av valberedning bestående av ordförande och två (2) ledamöter
 t.o.m. Föreningsstämman 2016.

20 Behandling av inkomna motioner

21 Information och meddelande från styrelsen

22 Övriga ärenden 

23 Stämman avslutas

Ärenden/motioner, som medlem önskar ta upp till behandling på föreningsstämman,
anmäls skriftligen och skall vara ordföranden, Fleming Eklund, 
Bussmevägen 2, 271 71 Nybrostrand tillhanda senast den 15 mars 2015.

Efter föreningsstämman serveras kaffe.  OBS! Tag med föredragningslistan!

Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna!

Direkt efter årsmötet så kom-
mer kriminalkommisarie Arne 

Andersson prata om hur vi 
bättre ska skydda våra hem på 
temat ”Grannsamverkan” och andra metoder.

Grann-samverkan



1. Nordsjö Ide & Design, Ystad. 0411-194 22. 20 % rabatt på verktyg och färg. (Rabatt 
lämnas ej på kampanjvaror).

2. 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).

3. Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. Kontakta Bertil Jansson om ni har frågor 
gällande avtalet Tel. 0411-55 01 31.

4. Intersport, Hamngatan. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr, gäller på ordi-
narie priser.

5. 44:ans Bygghandel ger 10 % på ordinarie sortiment och gratis lånesläp vid materi-
alköp. Tel 52 26 65 Adress: Vångavägen 2 i Glemmingebro.

6. 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.

7. Lokalföreningen i Löderup lämnar 10 % på våra redan låga priser. Gäller bygg-
nadsmaterial. Vid större inköp begär offert.
Storgatan 31 i Löderup, Tel. 0411-55 86 80, Fax 0411-52 42 50.

8. 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.

9. Ystads Låsservice AB, Lämnar 10 % rabatt på ordinarie sortiment. Gäller ej kopie-
ring av nycklar. Regementsgatan 3.
Tel. 0411-55 99 88.

10. Roomexpo. 15 % rabatt på inköp hos oss på det nya utbudet, och 20 % på det 
begagnade. Tenngatan 8, www.roomexpo.se.

11.  Hildurs Livs. Handla för minst 200:- och få 5 % rabatt, gäller ej Lotter, Tidningar, 
Cigaretter (visa medlemskortet).

12. Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart trädgårdsavfall i 
byalagets kompost och hämta kompostjord. Komposten är öppen 10-12 på sönda-
gar under ”trädgårdssäsongen”.

Förmåner för 
dig som medlem!
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!

Kontaktuppgifter 
styrelsen

Ordförande 
Fleming Eklund 
070-5180671
fleming@visionet.se

Vice ordförande 
Lars Christersson 
0411-157 09 
christersson.l@ystad.nu

Kassör 
Margareta Andersson 
0411-55 01 10 
ethaandersson@hot-
mail.com

Sekreterare 
Carina Ivansson 
0411-55 09 65 
carina.ivansson@hot-
mail.com

Vice sekreterare 
Jim Ewaldh 
0411-739 51 info@las-
service.se

Ledamot 
Anders Blixt 
0411-55 07 37 
anders.nybrostrand@
gmail.com

Ledamot 
Georg Persson 
070-312 180 7 
georgpersson@hotmail.
com

Ledamot 
Jan Ryd
070-388 14 28
janne.ryd@gmail.com

Ledamot
Birgitta Schultz
0411-211 826
bipo.schultz@gmail.com

www.nybrostrand.se


