
Under det kommande året har vi inplanerat ett antal 
evenemang och vid dessa kommer vi att behöva lite 
frivilliga krafter. Ni behövs bara just under tiden när 
evenemanget pågår. Exempel på arbetsuppgifter som 
kan komma ifråga kan vara att resa tältet eller att sälja 
lotter. Uppdraget är klart när evenemanget är avslutat. 

Vid tre tillfällen det kommande året har vi evenemang i 
den storleken att vi behöver ha hjälp. Bara kontakta nå-
gon i styrelsen och meddela att ni är villig att assistera.

Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag
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Största byalaget 
i kommunen!

Ordföranden har ordet
Kära medlemmar!

Stadsarkitekten håller 
föredrag vid årsmötet
Ystads Kommuns stadsarkitekt, Leila Ekman gästar Nybrostrands 
Byalags årsmöte den 19 mars. Hon kommer bl. a. att informera om 
utbyggnaden och planeringen av det nya området i Nybrostrand. 
Medlemmar i Byalaget har möjlighet att ställa frågor. 

Välkomna!

Vinprovningen 
dubbleras i vår!
Vi dubblerar vår populära vinprovning i vår så att alla kan 
beredas plats. Lokalen begränsar antalet och i höstas blev 
det övertecknat vilket vi beklagar. Vi hoppas att ännu fler 
kan delta genom dubbleringen och att två alternativa kvällar 
erbjuds. Temat blir detsamma båda kvällarna, röda och vita 
viner från Spanien och Portugal

Välj mellan fredagen den 24 eller fredagen den 31 mars. 
Tid och plats, klockan 18.30 på Golfklubbens restaurang.

Platser erbjuds i turordning så dröj inte med anmälan! 
Det blir ”vår egen” populäre och sakkunnige Mats Aanesen, 
bosatt med sin familj i Nybrostrand, som fortsätter leda oss 
även dessa kvällar. 
Restaurangen bidrar med en tallrik passande tilltugg. Det goda humöret tar vi själva med oss, som brukligt. Priset är 
liksom tidigare 250 kr/deltagare i kontanter. Anmälan till Jan, Margareta eller Fleming – se baksidan av Byabladet.
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Somriga aktiviteter
i Nybrostrand
• Traditionellt midsommarfirande fredag 23 juni
•  Nybrostrandsgolfen söndag 16 juli
•  Loppis vid Hildas lördag 15 juli
•  Sommarfest för hela familjen lördag 22 juli

Mer om arrangemangen kommer i Byabladet i början av juni.

Sköna maj 
välkommen...
Valborgsfirandet lockar hundratals 
åskådare med positiva intryck. Ar-
rangemanget ordnades i fjor, för 
första gången, i Byalagets regi. Det 
krävs stora resurser bland frivil-
liga funktionärer, så känner du att 
du kan ställa upp före, under och, 
inte minst dagen efter bålet: hör 
av dig till någon i styrelsen. Tack!

Kompost-
premiär
sön 7 maj
Välkommen till Nybrostrands 
Byalags egen kompost! Här kan du 
lämna ditt trädgårdsavfall (alltså 
det, som under en säsong, är 
nedbrytbart). Som vanligt är det 
öppet varje söndag 
kl 10-12 under träd-
gårdssäsongen
Hjärtligt välkomna!

Glöm inte bort att betala 
din medlemsavgift för 2017
Kostar bara 150 kr per hushåll. Som medlem har du möjlighet att ta del 
av rabatterbjudandena som du finner på sista sida. Du får också utnyttja 
vår egen kompost samt att delta i Byalagets olika arrangemang under 
året. 

Betala din avgift via: Pg-nummer 106196-9.

Ange namn och adress, gärna med din email-adress så får du elektronisk 
info från Byalaget.

Basketspel
Korgarna ska repareras efter förra säsong-
ens användande, det är jättekul att hänga 
i korgen efter en dunk men dom HÅLLER 
INTE FÖR DET! Målen kommer att sättas 
ut i mitten av april på tennisbanans östra 
träningsplan och kan då utnyttjas av alla.
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Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 
söndagen den 19 mars 2017 kl 10.00.

Plats: Scoutstugan (söder om Nybrostrandsbadet) 
i Nybrostrand.

1   Val av ordförande och sekreterare.

2 Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.

3 Besluta om mötet har utlysts på rätt sätt.

4 Fastställande av röstlängd för mötet.

5 Fastställande av föredragningslista.

6 Beslut med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse.

7.              Styrelsens förvaltningsberättelse samt beslut med anledning av revisionsberättelse.

8.              Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och räkenskapsförare.

9.              Val av styrelseordförande för kommande mandatperiod.

10.            Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, som väljs för två år.

11.             Val av två revisorer och en suppleant för dessa.

12.            Val av valberedning med ordförande och två ledamöter.

13.             Beslut om byalagets policy intill nästa ordinarie föreningsstämma.

14.             Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
                  innevarande kalenderår.

15.             Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret.

16.             Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner.

17.              Övriga ärenden.

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 12 mars 2017.

Efter föreningsstämman serveras kaffe.  OBS! Tag med föredragningslistan!

Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna!



1. 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).

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

3. Intersport, Hamngatan. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr, gäller på ordina-
rie priser.

4. 44:ans Bygghandel ger 10 % på ordinarie sortiment och gratis lånesläp vid materi-
alköp. Tel 52 26 65 Adress: Vångavägen 2 i Glemmingebro.

5. Service Electra, Vigavägen 4, Köpingebro 10 % på reparationer och service av vit-
varor, AC på bilar samt värmepumpar. Gäller ej vid utnyttjande av Rot/Rut (fr.o.m. 
1/1-17) Medlemsbevis måste uppvisas direkt för tekniker vid besök! Tel 0411-55 09 
20.

6. 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.

7. 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.

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

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

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

11. 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”.

12. Design Juniq AB, Nybrostrand. Unik design och styling. 10% rabatt på 
Färg&Stilanalyser. Tel: 0708-960403 www.designjuniq.com

Förmåner för 
dig som medlem!
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av medlem-
skortet rabatter och förmåner i enlighet med nedanstående lista. 
OBS!! Vissa av rabatterna förändras, kolla alltid listan innan inköp!

Kontaktuppgifter 
styrelsen

www.nybrostrand.se

Ordförande
Fleming Eklund
0411-55 11 08
fleming@visionet.se

Vice ordförande
Georg Persson
0703-121 807
georgpersson47@gmail.
com

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

Vice Sekreterare
Birgitta Schultz
070-757 24 24
bipo.schultz@gmail.com

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

Ledamot
Jim Ewaldh
0411-73951
info@lasservice.se

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

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

Suppleant
Jenni Sandell
0708-960403
juniq@home.se

Suppleant
Bo Jönsson
0704-672059
bosselisbeth@gmail.com


