
Visst är det underbart att bo i Nybrostrand! Jag flyttade hit då 
jag slutat jobba och övergått till seniorlivet. Har hela mitt vuxna 
liv burit på en längtan att bo nära hav, strand och himmel. Ända 
sedan jag under sommarloven bodde i Falsterbo, en annan pärla 
på skånska sydkusten. 
Det är sommarminnen som väglett min längtan. Varma soliga 
dager vid stranden, vågornas brus och vindens svalka. Dagar 
med social samvaro, lek, glädje och skratt. Återupplever det nu 
som senior under sommarhalvåret, då jag besöks av barn och 
barnbarn. Egentligen varje dag sommartid, med grannar och vår 
vänliga gemenskap mellan alla boende i Nybrostrand.
Men vinterhalvåret!? Höstens ruggiga dagar med storm och 
regn, in i vinterns kyla. Eller den kvardröjande kylans tid, tills 
våren i april tinar min själ. Då är det inte lika roligt. Jo, visst finns 
det en och annan dag med sol, som kan locka till utomhusvis-
telse. Men de flesta dagarna hukar de flesta, som jag inomhus. 
Om jag tvingar mig ut möter jag enstaka hundägare.  Vi byter 
några ord och jag kollar om de också börjar få fyrkantiga ögon, 
av allt tittande på TV eller datorskärmen. Mänsklig samvaro är 
nu virtuell, individuellt enslig, ett ensamt utövande. Har till stor 
del ersatt fysiska möten människor emellan med prat, ögonkon-
takt och leenden samt ett och annat skratt. Nu är vi nu hänvi-
sade till knapptryckarkontakter via sociala media.  
Inser att Nybrostrand är en ”sovby” på vinter. Men vad gör 
folk på den vakna hemmatiden, undrar jag. Vi är ändå mer än 
1000 människor i vår by. Vad gör skolbarnen,  föräldrarna och 
seniorerna? Har vi alla en innehållsrik fri tid? Det måste finnas 
många möjligheter att även ha en trevlig, intressant och givande 
gemenskap under vinterhalvåret.
Jag själv skulle gärna tänka mig tematräffar med intressanta 
ämnen som hälsa, mat, miljö, ekonomi och ny teknik etc. Gärna 
med sakkunniga föredragande.  Vill också gärna delta i en läse-
cirkel. Man läser samma bok, ses och diskuterar sin upplevelse. 
Och bridge, nog finns det underlag för en liten bridgeklubb i vår 
by, eller? Jag stoppar här och överlåter till 
dig läsare att känna efter? Vad vill jag delta 
i, eller medverka till att få till stånd. Hör 
gärna av dig till någon av oss i styrelsen. Se 
uppgifter på baksidan av byabladet. 

Jan Ryd
Ordförande i Nybrostrands byalag
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Största byalaget 
i kommunen!

Ordföranden reflekterar

5 år

Förnya ditt
medlem-
skap för 2018!
För endast 150 kronor kan ert hushåll 
utnyttja massor av rabatter (se sista sidan), 
delta i byalagets olika arrangemang samt 
utnyttja komposten under trädgårdssä-
songen. 
Nya som gamla medlemmar är välkomna!
Betalar du via dator, så glöm inte att ange 
namn (om du redan är medlem) eller namn 
och adress (för nya medlemmar).
Bifoga gärna din email-adress, så får du 
elektronisk info från byalaget.
Sista inbetalningsdag 31 januari 2018 på 
Plusgiro 106196-9.

Hjärtligt välkomna som medlem!

Byalagets styrelse 
önskar alla medlemmar

God Jul &
Gott Nytt År!
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Nybrostrand Lyste
Årets upplaga av Nybrostrand lyser blev en fin upplevelse. Det regnade inte, det blåste inte. 
Vädret var perfekt med andra ord. Ett 60-tal personer hade sökt sig till vårt arrangemang. 
Många med egna marschaller/ljus med sig. Grillade korvar gick åt som smör i solsken.

Underlätta
för snöröjningen!
Kostnadsfria snöpinnar finns som vanligt att hämtas hos 
Fleming Eklund på Bussmevägen 2. Med pinnarna markerar 
ni er tomtgräns, då blir plogbilsföraren mycket glad!

Vid två sköna höstkvällar i oktober fick vi avnjuta 
och ta del av en lärorik och intressant inblick i vinets 
värld i golfklubbens restaurang. Denna gång prova-
des Naturviner och ekologiska viner till en enkel bit 
mat. Det blev en del funderingar/frågor med varför 
det är sulfit i vinet. Sulfit utvecklas naturligt när vin 
jäser och förhindrar att vinet surnar vid kontakt med 
luften. En rekommendation blev ett dyrare vin som 
kan lagras lite längre och i det avseendet att föredra, 
då sulfit avtar med åldern. Mats Aanesen gav oss en 
intressant beskrivning. Som brukligt var det rikligt 
med olika vinsorter och en hög och fin stämning.
Byalaget återkommer till våren med fler vinprov-
ningstillfällen, två under våren och en till hösten då 
deltagarantalet var något sviktande sista vinkvällen 
nu i höst.                                                               

Mona

Intressanta höstkvällar i vinets värld
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3 dec 1 i Advent. 
Adventsgudstjänst
Kl 10.30, St Köpinge
Himlaton. Svante Tängmark, solist
Jörgen Åkesson, trumpet.

10 dec 2 i Advent. Gudstjänst
Kl 10.30, St Herrestad
Invigning av nya kyrkorummet.

12 dec. Morgonmässa
Kl 09.00, St Köpinge
Frukost i prästgården.

13 dec. Luciafirande
Kl 18.00, St Köpinge
Musikalkören och Musikalverkstan.
Korvgrillning.

17 dec 3 i Advent. Mässa
Kl 10.30, Öja
Kören Sjung för hälsan.

24 dec. Julafton. Julbön
Kl 10.00, Borrie
Karolina Tängmark, sång.

24 dec. Julafton. Julbön
Kl 12.00, St Köpinge
Julspel.Musikalverkstan 
och Musikalkören medverkar.

25 dec. Juldagen. Julotta
Kl 07.00, St Herrestad
Marie Tängmark, sång.

26 dec. Annandagen. 
Musikgudstjänst. Kl 16.00, Öja
Joy4U2 medverkar.

31 dec. Nyårsafton. Nyårsgudstjänst. Kl 
10.30, St Köpinge

1 jan. Nyårsdagen. Mässa i Stillhet. Kl 
16.00, St Köpinge

6 jan. Trettondag jul. Musikgudstjänst. Kl 
14.00, Öja
Kören Himlaton, Clara Bjerhag, violin, Jo-
hana Hydén, cello, Rebecka Elsgard, piano. 
Kyrkkaffe.

7 jan. 1 e trett.d. Mässa
Kl 10.30, Öja

9 jan. Morgonmässa
Kl 09.00, St Köpinge
Frukost i prästgården.

14 jan. 2 e trett.d. Gudstjänst
Kl 10.30, St Köpinge

21 jan. 3e trett.d. Mässa
Kl 10.30, Öja

28 jan. Septuagesima. Gudstjänst

Kl 10.30, St Herrestad

Kyrkokalender december-januari

Tack för er positiva respons! 

Vi är uppriktigt glada i styrelsen för alla bidrag, skrivna och 
muntligt framförda på temat Mitt Nybrostrand. Vi kän-
ner ett starkt stöd för att arbeta vidare för att vår by ska 
utvecklas positivt och bli mer komplett, attraktiv, trevlig 
med en levande gemenskap för alla.

Uppropet har lett till att några har anmält sitt intresse 
att ingå i styrelsen. De heter Mona Lundqvist och Märta 
Bäckström välkomnar vi och de deltar som adjungerade 
fram till årsmötet i mars 2018.
Vi har numera öppna sammanträden för alla medlemmar. 
Anmälan dagen före så bjuder vi på fika. Styrelsen sam-
manträder normalt första måndagen varje månad. På vårt 
senaste sammanträde deltog tre medlemmar, Henny Thu-
lin, Lars Ahlström och Henrik Lasson. Alla tre har bidragit 
med förslag om hur vår by bör utvecklas. Stort tack för era 
bidrag. 

Rent konkret har följande skett sedan föregående bya-
blad. Vi har haft ett möte med kommunalrådet. Vi har 
ställt krav på att det anordnas Gemenskapslokaler för alla 
åldrar i vår by. En för kommunledningen känd brist i vår by 
sedan decennier. Borde blivit löst i utformningen av det 
senaste villaområdet eller i anslutning till barndaghemmet. 
Trafiksäkerheten måste förbättras. Det behövs rondeller 
för att få ner hastigheten och säkrare på- och avfarter till 
väg 9. En vid Köpingebrovägen/campingen och en vid vårt 
torg/badet och eventuellt en vid Nävavägen. Belysning 
längs hela cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand. Kon-
takt ska tas med ny handläggare på Trafikverket. Torget/ 

centrum behöver upprustas. Hastighetsdämpande åtgär-
der behövs särskilt på Granvägen men även på Örnvägen. 
Gatorna som ansluter till torget. Nödvändigt för säkerhe-
ten för barnen som går till och från skolbussens hållplats. 
Reparera gatorna, anlägga en parkering längs boulebanan, 
anordna planteringar mm. (Vi söker anslag för detta i kom-
munens program Fokus på Byarna.)  Gemensam utveck-
lingsplan för Nybrostrand och Köpingebro, så att byarna 
som växer ihop kompletterar varandra. Behövs kollektiv-
trafik mellan byarna som underlättar bådas tillgänglighet 
till regionala tåg och bussar. En gemensam större livsmed-
elsaffär som också ger underlag för annan service. I detta 
har vi samsyn med Köpingebro byalag. 

Vi har också fått önskemål att fortsätta med våra sedvan-
liga arrangemang och erkänsla för det ideela arbete som 
läggs ner för dessa. Känns uppmuntrande. En uppmuntran 
vi gärna delar med oss med fler då vi gärna ser gärna att 
fler anmäler lust att hjälpa till. Vi ser gärna att medlem-
mar tar initiativ till olika sociala sammankomster som 
saknas. Vi är en by med ca 1000 invånare och här finns 
säkert underlag för mycket intressant och roligt att göra 
och uppleva tillsammans. Gärna på teman som ansluter till 
Miljö, Hälsa och Trivsel. 

Vi vill ha en fortsatt dialog med alla boende i vår by på 
temat Mitt Nybrostrand. Skriv helst några rader men det 
går också bra att prata med någon av oss i styrelsen. Våra 
e-postadresser och telefonnummer finns på Byabladet 
baksida. Vi kommer att ta upp vår bys framtida utveckling 
antingen på ett separat möte eller på årsmötet 2018.

Mitt Nybrostrand - ett lyckat upprop!



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. 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.

5. 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.

6. 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.

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

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

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

10. 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”.

11. 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
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Ordförande
Jan Ryd
070-388 14 28
janne.ryd@gmail.com

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

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

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

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

Suppleant
Jim Ewaldh
0411-73951
info@lasservice.se

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

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

Suppleant
Lisa Stoltz-Nilsson
070-9696 712
lisastoltznilsson@
gmail.com

Adjungerande suppleanter
Märta Bäckström
076-390 59 70
marta_backstrom@msn.com

Mona Lundqvist
0780-17 88 68
jm.lundqvist@telia.com


