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Största byalaget
i kommunen!

Ordföranden har ordet

Nr 2 • 2017

år

Kära medlemmar!
Det är sedvana att ordföranden ska skriva några väl
valda ord i vårt byablad. Jag som nu gör det heter Jan
Ryd, då jag efterträder vår mångårige ordförande i
Byalaget Fleming Eklund. Först vill jag tacka Fleming
för hans personliga, mysiga och engagerade sätt att
leda byalagets styrelsearbete. Den goda och trivsamma
stämningen i vår styrelse var avgörande för mig då jag
ställde mig till förfogande att efterträda Fleming då han
ville växla ner sina engagemang. Det känns också bra att
Fleming blir kvar som suppleant med all sin erfarenhet.
Då jag fortfarande känner mig ganska ny i vår by är jag
också glad att omges av de mera erfarna styrelsekollegor som jag lärt känna och trivs väldigt bra med. Dessutom innebar årsmötet att vi fick med två nya yngre
kollegor, båda med tilltalsnamnet Lisa. Lisa Persson och
Lisa Stoltz Nilsson som också nästan ger en jämställd
balans i styrelsen. Om något mer bör sägas om mig med
hänsyn till ordförandeskapet så kan jag nämna att jag

betydande erfarenhet av arbete i organisationer och
styrelser. Är nu 70 år, pensionerad efter arbete som
ombudsman och regionchef i sif (unionen). Ordförandeskap i EU-program i Skåne samt i Öresundsregionen
mm. Innan mitt arbete och sammanhängande uppdrag
tag all min tid var jag engagerad i politiken med uppdrag i kommun och landstings/regionpolitiken. Avrundar med tack för förtroendet och tillfredställelsen att
få fortsatt jobba i vår engagerade styrelse.
Om du undrar över vad byalaget
kan göra för dig bör du snarare
fråga dig vad kan jag göra för min
by” Alla har något att bidra med
som kan komma till nytta för gemenskapen i Nybrostrand.
Jan Ryd
Ordförande i Nybrostrands byalag

Nybrostrandsgolfen 2017
Den 15 Juli kl. 13:00 spelar vi golf på Ystad Golfklubb.
Vi genomför årets mästerskap i tre klasser (under förutsättning att det är minst 5 i varje klass). Dam, herr och
junior, spelform slaggolf.
Deltagarna måste vara medlem i en golfklubb och i
Nybrostrands byalag.
Startavgiften är 50:- (Inkl. fika med bulle eller korv).
Eventuell Greenfee tillkommer för icke medlemmar i
YGK.
Anmälan sker till www.ystadgk.se eller via Min golf
senast den 14 juli kl 12:00.
Finns ett intresse att efter tävlingen stanna kvar på en
eftersits .
I så fall sänd ett e-mail till christersson.l@gmail.com
innan den 10 juli.
Välkomna
Styrelsen för Nybrostrands byalag

www.nybrostrand.se

Nybrostrands Byalag 50 år!
Med anledning av att Nybrostrands Byalag fyller 50 år kommer här en liten tillbakablick.
När Liljenbergs AB i början på
1960-talet började projektera
området söder om väg 9 fanns
det i skogen 10 sommarstugor, ett
sommarkafé och på ängen – senare midsommarängen – låg två
torp och ett bostadshus. Vissa av
de ursprungliga husen kunde stå
kvar, andra är borta idag. Sommaren 1962 invigdes Friluftsbadet och
exploateringen av området tog
fart. Detta gick inte helt friktionsfritt, så de sommarboende organiserade sig i ett ”Byalag” – Tosterups Strandsskogs Byalag – för att
kunna förhandla med byggbolaget.
Detta ”Byalag” blev också en
trivselförening, där medlemmarna
umgicks vid olika arrangemang
under sommaren.
Redan där grundlades vårt fantastiska midsommarfirande. Byalaget
hade 35 medlemmar och ändå
kom över 100 till midsommarfirandet på ängen – idag är vi 600-700
– det var midsommarstång, dans
och lekar, musiken stod Jan-Åke
Tånnander för och det har han
gjort t.o.m sommaren 2016, så nu
behöver vi en ny speleman.
1965 bildades Nybrostrands
Vägförening på initiativ av Länstyrelsen, den hade till uppgift att
sköta vägar och grönområden. I
vägföreningen var det obligatoriskt medlemskap för alla boende.
Nu uppstod motsättningar i skilda
frågor mellan vägföreningen och
byalaget och nya fastighetsägare. Den 20 augusti 1967 kallade

trivselbyalaget samtliga boende
till möte på restaurang Strandterrassen ( den låg söder om väg 9
väster om badet och brann ner
1978) där bildades det vi idag kallar
Nybrostrands Byalag. Många namn
var på tapeten bl a Kabusa Skogens Byalag, även Tosterups skogs
Byalag, det senare pga att marken
tidigare tillhörde Tostrups Gods.
Mycket har hänt sedan starten
1967. I slutet av 80-talet fanns
förslag att på området Nattviolsvägen-Nattljusvägen bygga
en jättestor anläggning med stor
fritidsanläggning inomhus, fotbollsplan, tennisbanor, ishall och i
anslutning till detta ett köpcenter
och hotellanläggning. Där det idag
schaktas för nya villor skulle bli en
stor campingplats med 3 områden
med campingstugor. Allt detta var
byalaget med och satte stopp för,
då vi ville bevara den lugna fritidsmiljö som vi har. Lite senare kom
förslag att bygga åretruntbostäder
på området och 89-90 byggdes
”Lilla huset på prärien” som fick
stå ensamt på området i mer än
10 år.
Byalaget har under årens gång
utvecklats till att vara både en
förening för trivsel och gemenskap
och en länk till kommunen och
andra myndigheter. Nybrostrands
Byalag är störst i Ysatds kommun.
Byalagets styrelse har med jämna
mellanrum möten med andra
byalag och kommunen och vartannat år kommer representanter från
kommunen ut för s.k Byavandring
där Byalaget kan påpeka fel och
brister i vår omgivning. Byalaget
har under åren slutit kollektivavtal
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om el-priset vilket nedbringade
kostnaderna. Gatubelysningen
förbättrades efter många påstötningar i den gamla delen av
Nybrostrand. Genom Byalaget har
vi rabatter i flera företag runt om
och i Ystad. 4 gånger om året får
vi Nybrostrands Byablad med info
om vad som hänt och program
för framtiden. Byalaget har satt
upp de fina välkomstskyltarna vid
västra infarten, inte att förglömma
boulebanan som kommunen
anlagt och överlämnat till Byalaget, numera tar pensionärerna
hand om den. Vi har också fått
eget postnummer efter många
påstötningar till poststyrelsen. 1
april 2007 fick vi postnummer 271
71 Nybrostrand (och hörde inte
längre till Köpingebro som tidigare).
Byalaget anordnar varje år
midsommarfest på ängen, Nybrostrandsdagen med många
aktiviteter för barnen. Loppis har
det varit vid Hildas i minst 10 år
och vinprovningar startades redan
2004. Öl- och wiskyprovningar
har också förekommit liksom
utflykter och föredrag. Tidigare
Nybrostrandsdagar har på kvällen
bjudit på mannekänguppvisning,
jazzunderhållning, musikunderhållning med allsång och dans.
Vi får hoppas att vi tillsammans
kan göra så vårt byalag kommer
att fungera lång tid framöver.
Kersti Liljegren

Fira midsommar
med oss!
Årets mest besökta evenemang i byalagets
regi. Klockan 14.00 startar firandet med spel
och dans. Men redan kl 10.00 börjar förberedelserna då vi klär och reser stången. Hjärtligt välkomna till Nybrostrands midsommarfest! Här träffas folk från när och fjärran!

Valborgsfirande
i strålande väder
Lite kylslaget kanske. Trots det kom drygt
500 personer för att njuta av skönsång av
kyrkokören och för att beskåda vårt bål.
Scouterna grillade och sålde korv som gick
åt som smör i solsken. Ett stort tack till Jan
knutsson som levererade det brännbara och
som, dagen efter, hjälpte till att återställa
stranden.

Gör ett
loppisfynd!

Farligt avfallbilen kommer
till Nybrostrand

Lördagen den 15 juli klockan
10 blir det loppis vid Hildas
LIvs och Grill.

Onsdagen den 17 juni kl 17-18
vid återvinningsstationen

Ta tillfället i akt att bli av med
det som inte behövs längre!
Eller kom och gör tidernas
fynd!

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)

www.nybrostrand.se

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!
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 ordinarie priser.

Kontaktuppgifter
styrelsen
Ordförande
Jan Ryd
070-388 14 28
janne.ryd@gmail.com
Vice ordförande
Georg Persson
0703-121 807
georgpersson47@gmail.
com

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

Sekreterare
Bo Jönsson
070-467 20 59
bosselisbeth@gmail.com

5. Service Electra, Vigavägen 4, Köpingebro 10 % på reparationer och service av vitvaror, 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.

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

6. 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.

Ledamot
Jim Ewaldh
0411-73951
info@lasservice.se

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 kopiering 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.

Ledamot
Anders Blixt
0411-55 07 37
anders.nybrostrand@
gmail.com
Suppleant
Fleming Eklund
0411-55 11 08
fleming@visionet.se

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

Suppleant
Lisa Persson
073-698 63 26
lisadahl302@gmail.com

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

Suppleant
Jenni Sandell
070-896 04 03
juniq@home.se

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

Suppleant
Lisa Stoltz-Nilsson
070-9696 712
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