
Ordförande har ordet

För hela stranden i Nybrostrand gäller strandskydds-
lagen och det är utmärkt nu när havet äter sig in i 
klitterna. Vi har försökt få kommunen att upprätta en 
skötselplan för strandängarna som ska gälla boende, 
campare och besökande. Men kommunen vill inte. 
Men strandskyddslagen gäller ändå. Men det är nog 
inte många som vet det.
Strandskyddslagen innebär att det är absolut för-
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Största byalaget 
i kommunen!

bjudet att gräva eller skada växtlighet. Det är också 
förbjudet att försämra allmänhetens möjlighet att nå 
stranden. I Nybrostrand är det viktigt att vara rädd 
om växtligheten på klitterna mot havet så att det blir 
svårare för havet att bryta igenom.

Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag

Skateboardprojektet
Tack alla föräldrar och ungdomar som deltog i 
informationsmötet i början på maj. Fortsättningen 
känns löftesrik och Lars och jag känner glädje över 
det engagemang som visades.  Ett särskilt tack vill vi 
rikta till Rickard Hansson som visat kompetens och 
engagemang och han är sammankallande i projekt-
gruppen.
Byalaget har ju beviljats 50.000 kr och mark för skate-
boardramp/park.Byalaget har fått ett avtalsförslag 
från Ystad kommun som vi i Byalaget får anpassa till 
vad projektgruppen kommer fram till. Resonemanget 
gick nämligen mot en park i betong och större än vad 
vi resonerat med kommunen om. 
Vi utgår från att vi kommer överens med kommunen. 
Det finns exempel på banor i betong som verkar 
fullt möjligt att även få till stånd hos oss till glädje 
för våra barn och ungdomar. Kloka inlägg kom också 
från närvarande barn/ungdomar om utformningen så 
den passar olika åldrar. Det diskuterades även hur vi 
skulle kunna medfinansiera parken med sponsring i 
form av insatser på olika sätt - vi har kompetens och 
kapacitet i vår by! Insatser med maskiner, material, 
arbete och pengar etc. Projektgruppen välkomnar fler 
föräldrar och barn/ungdomars engagemang och vi 
kommer från Byalagets sida och gruppen att sprida 
informationen om våra ambitioner till glädje för våra 
”kids”! Tag gärna kontakt med Rickard på tel 073-
4382420.

Jan 070-3881428
Lars 070-5287338

Fira midsommar!
Vad vore en midsommar utan byalagets firande på 
ängen vid scoutstugan.
Förmodligen som att missa en god middag i goda 
vänners lag.
Vi i byalagets styrelse arbetar varje år med att 
ställa i ordning och organisera denna fest för byns 
innevånare och andra. Förberedelserna börjar mid-
sommarafton kl 10.00 
och vi bjuder in gästerna att hjälpa till att klä 
midsommarstången.

Hjärtligt välkomna till vår fest med spel och dans. 
Klockan 14.00 börjar vi!
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Under våren har byalagets styrelse genomfört två 
städprojekt inom byns geografiska område.
De först området var vägrenen på båda sidorna 
längs väg nio. Det är otroligt vad duktiga bilister 
och andra trafikanter kan slänga ifrån sig utan en 
sekunds tanke vad det kan åstadkomma för skada 
på natur, djur och människor. Dessutom är det pant 
på en hel del av det vi plockade upp.  
Vi hoppas att det inte är våra egna bybor som orsa-
kat detta. Det andra området är en inventering och 
rensning av strandskräp. 

Nybrostrand tillhör numera (första mätningen gjor-
des i april i år) det nationella  miljöövervakningspro-
grammet för strandskräp. Ett projekt i samarbete 
med Håll Sverige Rent.
Det finns tio stränder som mäter skräp tre gånger 
per år (vår, sommar och höst) från Halland till Norr-
botten. Håll Sverige Rent lagrar strandskräpsdata i 
en databas och där finns även data från andra län-
der kring Östersjön som har ingått i ett nu avslutat 
projekt MARLIN.

Hjälp till att hålla byn ren!

Farligt avfall-bilen 
i Nybrostrand
Onsdagen den 17 juni kl 17-18  vid återvinnings-
stationen

Farligt Avfall-bilen tar bland annat emot:
• Kemikalier och sprayflaskor 
• Småbatterier
• Bekämpningsmedel klass 3 
• Bilbatterier
• Färg-, lack- och limrester samt nagellack 
• Oljor (spillolja, dieselolja) och oljefilter 
• Kvicksilverhaltiga material 
• Ljuskällor (t.ex. glödlampor)
• Lösnings- och rengöringsmedel 
• Elavfall upp till en mikrovågsugns storlek (t.ex. leksaker 
och mobiltelefoner) 

Hjälp till att hålla byn ren

Byalaget arbetar för att få ner trafikbullret i byn.
Trafikverk och kommun gör ingenting för att få ner 
bullret från nuvarande bullernivå 80 dB eller mer. 
Eftersom trafikmängden hela tiden ökar så blir 
trafikbullret värre och värre.
Vår ambition med de kompletterade skyltarna är 
att vi ska få bilisterna att förstå problemet.
Enligt Trafikverkets mätningar kör 80% av trafiken 
fortare än skyltad hastighet. Tyvärr är utform-
ningen av vägen alldeles för fartinbjudande. Vi har 
försökt få Trafikverket att göra åtgärder t.ex att 
minska vägbredden. Eller att sätta upp kameror. 
Dock valde man att sätta upp kamerorna i skogen 
istället, en investering på flera miljoner. Tveksamt 
om det var där dom behövdes.
Fleming Eklund
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Nybrostrands Byalag

HÅLL
HASTIGHETEN!

Nybrostrands Byalag



www.nybrostrand.se

Lördagen den 18 juli klockan 10 
blir det loppis vid Hildas LIvs och 
Grill. Ta tillfället i akt att bli av 
med det som inte behövs längre! 
Eller kom och gör tidernas fynd.

Lopp-marknad

Nybrostrandsdagen
Lördagen den 25 juli blir det en dag för hela 
familjen. Massor av aktivite ter! Nybrostrandsda-
gen börjar kl 13 och som vanligt sker det hela vid 
Hildas Livs och Grill.
Klockan 14 underhåller populäre Mr Hux & Mr 
Flux! Hoppeborg kl 13-16. Atelje´BimArt målar med 
barnen kl 13-16. Välkomna!

Nybrostrandsmäster-
skapet i golf 
För oss golfare som är medlemmar i Byalaget finns 
en möjlighet att nu utmana förra årets två mästa-
re Ewa Wulff Jönsson och Hans Olle Persson. Kom 
med och kämpa om titeln som Nybrostrandsmäs-
tare i golf!
Vi ser gärna att det blir en tredje klass i år. Det är 
flera år sedan vi hade en juniorklass.   
Tävlingen spelas som vanligt på sydkustens pärla 
Ystad Golfklubb som för övrigt är föreslagen som 
kandidat till årets miljöpris. 
Tidpunkten för tävlingen är den19 juli. Kl. 13:00. 
Spelformen är slaggolf i mixade klasser
Tävlingsavgift 50:-. Kaffe med bulle eller korv med 
bröd ingår.
För spelare som ej är medlemmar i Ystad GK till-
kommer greenfee.

Vilket fint naturområde vi bor i! 
Stranden i Nybrostrand omges på ömse sidor av na-
turreservat och Natura 2000-områden så det är inte 
förvånande att man kan få se annorlunda och rara 
växter längs stranden även på vår sträcka. 
Bland växter som ska uppmärksammas är sandnejli-
kan, Diamanthus arenarius. Den är en rödlistad och 
fridlyst växt och förekommer framförallt på strand-
ängar på Skånes östsida.
Under en av mina vandringar utmed stranden (2010) 
upptäckte jag till min stora förvåning att sandnejlikan 
finns även på strandängarna i Nybrostrand. Det är en 
vacker växt i blom som sprider vällukt. Vid studium 
av floror fann jag att det var ett nytt fynd på denna 
lokal. Sandnejlikan hade påträffats i Ystads kommun 
tidigare än 1923 och då på andra ställen. Lokalen 
anmäldes till Artdatabanken och floraväktas varje år. 
Som rödlistad och fridlyst art så ska sandnejlikan och 

dess växtplats skyddas. Hoten är uppgrävning, gräs-
klippning och markslitage. En viss markstörning krävs 
för att den ska trivas. Att bevara öppna och artrika 
strandängar i naturligt tillstånd är ett livsvillkor inte 
bara för sandnejlikan utan även för många andra rara 
växter och djur utmed vår södra kust!

Kerstin Svensson

Sandnejlika i Nybrostrand



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


