
”Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo”! 
En underbar känsla bekräftar detta det varje gång jag 
passerar Nybroån och möts av landskapets och havets 
ljus över Nybrostrand.  Är nog inte ensam om denna 
goda känsla, tror den delas av dig också. Här hör vi 
hemma!
Har efter tio år också fått många bekanta och vänner 
som gör att känner mig socialt hemma. Dessutom har 
jag förmånen att ingå i byalagets styrelse och verka för 
mer gemenskap i byn. Upplever i styrelsen engagemang, 
glädje och fint kamratskap, något jag gärna unnar fler 
att göra. 

Denna möjlighet finns också för dig, då vi inför stun-
dande årsmöte har flera vakanser. Är du något skrivkun-
nig, så är du särskilt välkommen att skriva våra enkla 
beslutsprotokoll. Även du som inte gärna skriver, men 
vill ingå i ett trevligt lag och bidra med synpunkter, och 
idéer samt göra lite nytta för gemenskapen din by, är 
välkommen. Vi ber dig kontakta någon av oss i styrelsen 
före den 15 mars. Vi behöver två ordinarie ledamöter 
men vill fler vara med utökar vi antalet suppleanter. 

Uppgifter finns för alla som vill då vi har vi för avsikt att 
knyta till oss utskott för olika frågor/uppgifter. Mindre 
grupper som tar sig an en uppgift och själva väljer for-
men för hur man tar sig an den. Behöver kanske träffas 
några gånger, använder telefon eller mail och återkopp-
lar till styrelsen vid behov.

Min vision är att om styrelsen till sig kan knyta många 
fler så kan vi mycket mer tillsammans. Göra vårt Nybro-

strand ännu bättre och trivsammare genom att stärka 
samhörigheten. Få till stånd mer aktiviteter, så att ingen 
känner sig ensam, utan alla känner sig hemma i en 
vänlig gemenskap för alla, oavsett ålder. Tillsammans 
ta till vara vår underbara miljö och fina mötesplatser 
utomhus. Vi tar oss också samman och skapar en ge-
menskapslokal för alla åldrar.  Jag vill leva i en aktiv by 
som präglas av omtanke och gemenskap, med fokus på 
miljö, hälsa och trivsel.  Det vill säkert du också. 

Under det gångna året har vi fått mycket positivt 
gensvar på vårt initiativ ”Mitt Nybrostrand” och listan 
på idéer att utveckla, brister att avhjälpa och uppsatta 
mål att förverkliga är lång. Allt är möjligt men det 
kräver, som sagts ovan, att vi blir fler som hjälps åt att 
göra vårt Nybrostrand ännu trevligare, säkrare och mera 
innehållsrikt för alla, oavsett ålder, för alla oss som 
älskar att bo här!  

Så nu gäller det! Möt upp, kom också du som inte bru-
kar komma på årsmötet, kom gärna så många att vi får 
flytta ut årsmötet ur scoutstugan till gårdsplanen. Ge-
nomföra mötet till en lätt havsbris under blå nära him-
mel med den första vårsolen. 
Regnar det så tränger vi ihop 
oss inomhus. Oavsett så vill 
jag med kamrater i styrelsen ha 
ett möte som tar avstamp för 
att förverkliga allt det som vi 
gemensamt vill och kan göra 
för Vårt Nybrostrand!
Jan Ryd
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Största byalaget 
i kommunen!

Ordförandens vision

Meterolog Mats Andersson 
håller föredrag
Den världsberömde meterologen Mats Andersson (nåja...) kommer 
till vårt årsmöte den 18 mars och kommer att berätta om fint och 
dåligt väder, om väderfenomen på våra breddgrader. Medlemmar i 
Byalaget har möjlighet att ställa frågor. 
Välkomna!
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4 mars. 3 i fastan. Gudstjänst
Kl 10.30, Öja

11 mars. Midfastosöndagen. Mässa
Kl 10.30, St Köpinge

13 mars. Morgonmässa
Kl 09.00, St Köpinge
Frukost i Prästgården.

18 mars. Jungfru Marie beb.dag. Mässa
Kl 10.30, St Herrestad
Musikalkören och Musikalverkstan.
Korvgrillning.

25 mars. Palmsöndagen. Gudstjänst
Kl 10.30, St Köpinge
För stora och små. Musikalkören medver-
kar. Lunch i Prästgården. Försäljning till 
förmån för fastekampanjen.

29 mars. Skärtorsdagen. Mässa
Kl 19.00, St Herrestad
Joy4 U2 medverkar.

30 mars. Långfredagsgudstjänst
Kl 15.00, Öja

31 mars. Påsknattsmässa
Kl 23.30, St Köpinge

1 april. Påskdagen. Festmässa
Kl 10.30, St köpinge
Himlaton medverkar.

2 april. Annandag påsk. Emmausmässa
Kl 14.00, St Herrestad

8 april. 2:a i påsktiden. Mässa
Kl 10.30, Öja
Joy4 U2 medverkar.

10 april. Morgonmässa
Kl 9.00, St Köpinge
Efteråt serveras frukost i Prästgården.

15 april. 3:i påsktiden. Gudstjänst
Kl 10.30, St Köpinge
SPF - Ullakören medverkar.

22 april. 4:e i påsktiden. Mässa
Kl 10.30, St Herrestad

28 april. Konfirmation
Kl 10.00, kl 13 och kl 15.30, St Köpinge

29 april. 5:e i påsktiden. Taizémässa
Kl 18.00, St Köpinge

6 maj. Bönsöndagen. Gudstjänst
Kl 10.30, St Herrestad

8 maj. Morgonmässa
Kl 9.00, St Köpinge
Efteråt serveras frukost i Prästgården.

10 maj. Kristi himmelfärds dag. Gökotta
Kl 8.00, Borrie
Joy4 U2 medverkar.

13 maj. Sönd. Före pingst. Mässa
Kl 10.30, St Köpinge
Himlaton medverkar.

20 maj. Pingstdagen. Festmässa
Kl 10.30, St Köpinge
Ny handbok tas i bruk. Kyrkkaffe

20 maj. Pingstdagen. Gudstjänst
Kl 14.00, Öja
För stora och små. Barnkörsavslutning. 
Tårtbuffé.

21 maj. Annandag pingst. Kvällsmässa
Kl 19.00, Sövestad
OBS! Sammanlyst till Sövestad.

27 maj. Helig trefaldighets dag. Mässa
Kl 10.30, St Köpinge

Sjung för hälsan medverkar.

Kyrkokalender mars-maj

Äntligen ett vårtecken! Byalagets vinprovning. 
Populärt och många vill delta, därför två kväl-
lar med samma program.  Italienska viner, både 
röda och vita. Med ambition att få en italiensk 
vårkänsla genom att prova många regioners vin 
och till detta en italiensk tallrik.

Två fredagar att välja på, den 23 mars eller 6 april 
med start 18.30.
 
Mats Aanesen leder kvällarna liksom tidigare och 
platsen är densamma, Golfklubbens Restaurang. 
Priset är 300 kr per person med kontant betal-
ning eller swish på plats.

Antalet deltagare per kväll är begränsat så det 
gäller att anmäla sig i god tid. Turordning tilläm-
pas. Dock samma program båda kvällarna.

Anmäl dig/er till Jan, Margaretha eller Fleming – 
se sidan 3 (kallelsen) – antingen på telefon eller 
mail. Välkomna!

Vinprovning & 
trevlig samvaro
Den 23 mars och 6 april



Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 
söndagen den 18 mars 2018 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.              Mitt Nybrostrand

18.             Övriga ärenden 

Ärenden/motioner, som medlem önskar ta upp till behandling på föreningsstämman,
anmäls skriftligen och skall vara ordföranden, Jan Ryd, 
Nattviolsvägen 29, 271 71 Nybrostrand tillhanda senast den 4 mars 2018.

Efter föreningsstämman serveras kaffe.  OBS! Tag med föredragningslistan!

Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna!

Kontaktuppgifter 
styrelsen
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
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Aktiviteter i Nybrostrand
under sommaren!
• Traditionellt midsommar-
firande fredag 22 juni

• Nybrostrandsgolfen 
lördag 14 juli

• Loppis vid Hildas lördag 14 juli

Mer om arrangemangen kommer i 
Byabladet i början av juni.

Basket
Basketkorgarnas motvikter är tömda under vin-
terhalvåret pga frysrisk . Under april kommer de 
återfyllas med vatten och blir då spelbara och 
kan utnyttjas av alla. Plats: tennisbanans östra 
träningsplan.

Kompostpremiär
söndagen den 6 maj
Välkommen till Nybrostrands Bya-
lags egen kompost! Här kan lämna 
ditt trädgårdsavfall (alltså det, som 
under en säsong, är nedbrytbart). 
Som vanligt är det öppet varje 
söndag kl 10-12 under trädgårds-
säsongen.
Hjärtligt välkomna!

Nya tider för bokbussen!
Onsdagar
Jämn vecka  17.20-18.00
Udda vecka 16.10-16.30 och 
17.20-18.00

Nybrostrand påstods vid Byalagets senaste årsmöte 
strax vara färdigbyggt! Vi i byalagets styrelse kände att 
mycket borde kompletteras och satte igång aktiviteten 
Mitt Nybrostrand. Syftet var att alla våra medlemmar, vi 
som bor i Nybrostrand, skulle ges tillfälle att tycka till. 
Vad saknas, vad bör göras, vilka idéer och förslag finns, 
för att förbättra för oss alla i vår by. Responsen blev 
god i form av mail, sms och samtal per telefon och i 
olika sammanhang.

Mail: Badbryggor nedanför båda tunnlarna, öka trafiksä-
kerheten vid skolbussen, dock ingen rondell vid Nävavä-
gen, lobba för hastighetskameror väg 9, cykelöverfarten 
Köpingebrovägen säkras, cykelväg Nyponvägen-
Aspvägen ev spegel, vackrare planteringar vid Hildas, 
Byaportar och 2 kameror på väg 9, kommunen bör 
gallra träden på grönområden norr om viltfågelgatorna, 
bastu på stranden vid scoutstugan, låt campingplatsen 
vara kvar, sänk hastighetsgränsen till 50 vid Nybroån, 
sänk hastigheten på Granvägen och Nattljusvägen med 
sick-sack hinder/ med blomsterlådor e.d., stäng infarten 
från väg 9 vid Granvägen och en rondell med ny infart 
vid återvinningsstationen, flytta återvinningen till den 
ersatta infarten, värna vår orörda natur, fler skyltar om 
badförbud för hundar, inflyttningen kräver en skola i 
Nybrostrand ex moduler som är flexibla, bussförbindel-
se Nybrostrand-Köpingebro så fler kan nyttja tågen och 
kollektivtrafiken (kvällstid är det värts f.n.), låt scout-
stugan bli en naturlig mötesplats för alla, fortsätt med 
valborg, midsommar och Nybrostrand lyser men utöka 
gärna med Påsk och Julaktiviteter, norra infarten vid 

Hildas är inte bra då man kommer från Ystad, saknas en 
fil, cykelbanan längs vägen till Ystad är farlig, provisorisk 
utan staket, behövs mer aktiviteter för de unga – idag 
får de cykla till Köpingebro för fotboll och handboll, 
stoppa buskörandet på moped på cykelvägen i väster, 
önskar aktiviteter om allt som rör hem, trädgård och 
miljö, cirklar/sammankomster om det gamla ”Nybro”, 
brädfodra strandpromenaden, bjuda in konsulent om 
beskärning av träd e.d., ämnen som solenergi, ekologi, 
miljö och sopsortering, nyttja ”idrottsplatsen” vid ten-
nisbanan, sälj o bytesdag av sportutrustningar, grillkväll 
vid havet för stora och små, seniorstudier om skånska 
slott, guidade vandringar, lära sig mer om datorer/PC, 
platta och mobiler, ut i naturen och lyssna på fåglar.
 
Samtal: Ingen ska känna sig ensam – uppsökande-
erbjudande av gemenskap, lönsamma tak – solenergi, 
bilpol-elbil, info om elcyklar, nyckelbarn efter skoltid, 
studiecirklar med studieförbund, loppis vid Hildas, 
modevisningar, föreläsningar olika ämnen, frukostmö-
ten, informationer om ekonomi/bank, och trygghet/
försäkringar, hälsa/friskvård och motion, rätt mat, 
ekologisk och närodlat, samverkan med spf, scouterna, 
Köpingebro IF, skolan mfl, samverka med Köpingebro 
om en ny livsmedlesaffar mm och även med Sandsko-
gens Stugägarförening om kollektivtrafiken mm. 
Som framgår är listan betydande. Beröm och erkänsla 
har också framförts till Byalagets styrelse för vårt en-
gagemang och det vi gör. Det värmer! Men vi behöver 
bli fler för att motsvara alla önskemål och för att skapa 
mer gemenskap för alla oavsett ålder i vår by.

Mitt Nybrostrand
Redovisning av svar och önskelistan

Alla medlemsförmåner 

hittar du på vår hemsida:

www.nybrostrand.se


