
Visst brukar perioden mellan hägg och syren vara som 
finast! I år blev den intensiv och samtidig. Vårt fina Val-
borgsmässobål hann knappt falna innan försommaren var 
här. Och bålet på stranden var magiskt. Alla befarade skyar 
med regn försvann i ett stiltje. Hundratals upplevde vi 
brasans sken mot blå himmel med solnedgång över Ystad. 
Magiskt, då strax därpå en full måne rullade upp över 
Hammars backar. Lite senare då brasan givit oss våren var 
månskenet i havet helt fantastiskt. Vilken lycka att bo på 
denna strand!

Lite längre upp på land sker också stora ting. Vi skapar Ny-
brostrand torg. Anslag om 600 000 kr ska vi tillsammans 
med expertis från kommunen omsätta till denna skapelse. 
Medlemmar i byalaget är inbjudna att medverka i utform-
ningen. Ett antal är intresserade men det finns plats för 
fler, så hör bara av dig till någon av oss i styrelsen. 

Vi har öppna sammanträden i styrelsen så har du lust att 
delta vid tillfälle är du välkommen. Vi ses första måndagen 
i månaden 18.30 hos Hildas. Dock inte juli och augusti. An-
nars kan du alltid nå oss på telefon eller via e-post. Glöm 
inte att kolla hemsidan och facebook då och då!

En reflektion! Vi behöver några ”sakkunniga” som är föräld-
rar. Vi vill sätta fokus på barnens och ungdomarnas situa-
tion i vår by. Minns själv alla hämtningar och lämningar i 
tid och otid. Skolbussarna har begränsningar då det gäller 
fritids. Och vad gör barnen som inte är på fritids? En träff-
punkt dem som kommer hem med sista bussen?  Och bus-
sarna till/från Ystad är väl ändå otillräckliga för inte minst 
ungdomarna, tänker jag. Även för oss vuxna som vill göra 
något kvällstid i staden. Kanske borde fler bussar gå fredag 
kväll. Kanske borde ett förmånligt avtal med taxi hjälpa? 

Visst finns det mycket att förbättra. Vill du hjälpa till så 
ger vi dig plats i vår styrelsekrets. 
Är du nyinflyttad är det ett 
prima sätt att ”komma in” i vår 
bys gemenskap. Även du som väl 
känner vår by är välkommen. Vi 
är ett trevligt gäng och med dig 
med blir det säkert ännu bättre.  

Jan Ryd
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Största byalaget 
i kommunen!

Hägg och syrén i samtidig blom!

Kontinuerliga nyheter från Byalaget hittar du på vår hemsida nybrostrand.se eller Facebook!

Premiär 

Valdebatt i Nybrostrand!
Byalaget inbjuder kommunens ledande politiker och par-
tier till valdebatt. Med fokus på Nybrostrand ska kommun-
politikerna ge sin syn på hur de vill göra vår by ännu mer 
funktionell, trevligare och attraktivare. Vi boende ska ställa 
frågor om det som vi vill ska förbättras och svar förväntas 
och krävs som löften att sedan hållas efter valet.

Tid och plats: 
Nybrostrands torg onsdagen den 22 augusti 18.30. 
Vid behov medtag paraply och stol. 

Välkomna!
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12 juni Morgonmässa 09.00 St Köpinge

17 juni 3 e tref Mässa 10.30 Öja

23 juni Midsommardag Friluftsgudstjänst 
13.00 Bergsjöholms gård

24 juni Joh. Döpares dag Mässa 10.30 St 
Köpinge

30 juni Helgmålsbön 18.00 St Köpinge

1 juli Apostladagen Mässa 10.30 St Her-
restad

7 juli Helgmålsbön 18.00 St Köpinge

8 juli 6 e tref Mässa 10.30 St Köpinge

10 juli Morgonmässa 09.00 St Köpinge

14 juli Helgmålsbön 18.00 St Köpinge

15 juli Kristi förklaringsdag Mässa 10.30 
Borrie

22 juli 8 e tref Mässa 10.30 St Köpinge

22 juli Friluftsgudstjänst 18.00 Scoutstu-
gan

29 juli 9 e tre Mässa 10.30 Öja

5 augusti 10 e tref Mässa 10.30 St Her-
restad

5 augusti Kulturdag i Ljunits & St Her-
restads Hembygdsförening. Museet öp-
pet 10-17. Kororgelkonsert 14.00.

12 augusti 11 e tref Mässa 18.00 St Kö-
pinge

14 augusti Morgonmässa 09.00 St Kö-
pinge

19 augusti 12 e tref Mässa 10.30 St Kö-
pinge

26 augusti 13 e tref Mässa 10.30 Borrie

Kyrkokalender juni, juli, augusti

Turlista för 
Bokbussen
Udda vecka onsdag
15.40-16.10 Hildas
17.00-17.25 Flötesvägen-
Nejlikevägen
17.30-18.88 Hildas
Jämn vecka onsdag
17.30-18.00 Hildas
 

Farligt avfall-bilen kommer till Nybrostrand

Onsdagen den 27 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 mobil-

telefoner) 

Storloppis 
i byn!
Vid Hildas lördagen 
den 14 juli!
Utökade loppisar i 
Nybro vid Hildas!
Varje helg juli-augusti
Start lördag 30/6 
kl9-12. Dag och tid 
för övriga helger, se 
Nybrostrand.se eller 
facebook och skylt 
hos Hildas.
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Fira Midsommar!
Årets dans kring midsommar-
stången på midsommarängen är i 
år fredagen den 22 juni med start 
kl 14 fram till ca kl 16. Det blir dans 
runt stången och lekar för barnen. 
Musiken står vår duktige dragspe-
lare Lars Gunnar Larsson för. 
Byalagets styrelse har beslutat att 
skänka intäkterna från lottförsälj-
ningen till Barncancerfonden. Vi 
vill gärna att ni bybor hjälper till 
att klä stången och resa tältet, 
detta gör vi kl 10 på förmiddagen 
och då bjuder vi på fika eller glass 
från Hildas.

Nybrostrandsgolfen 2017
Den 14 juli kl. 12.00 spelar vi golf på Ystad Golfklubb.

Byalagets medlemmar är välkomna till årets golf-
upplevelse ”Nybrostrandsmästerskapet”.
Kom och spela på en underbar bana i bästa skick 
med sällskap av betande får och bökande grisar.
Vi spelar 18 hål slaggolf i tre klasser Dam, Herr och 
Junior, klasser om minst tre deltagare.
Anmälningsavgift 50 kr inkluderar kaffe med bulle.
Anmäl er via Min Golf

Ett Valborgs-
firande att 
minnas!
Hård nordlig vind under 
hela dagen. Mulet och 
kallt. SMHI hotade med 
regn. Men... Vilken kväll det 
blev. Nästan ingen vind, 
solen sken. Kören sjöng vår 
visor och ett vackert val-
borgsbål flammade! Som 
vanligt stor publik!

Medlem i byalaget?
Nyinflyttade hälsas välkomna i byalaget. 
Byalaget värnar om Nybrostrands utveckling, 
vårdar vår miljö och positiva sämja genom att 
genomföra trivselaktiviteter för alla boende 
i vår by. Medlemsavgiften är 150 kr per hus-
håll. Betalas in på plusgiro 106196-9 och ange 
namn och adress. Får vi din e-post-adress kan 
vi även sända dig fortlöpande information 
utöver den som du själv kan få via byabladet, 
www.nybrostrand.se och Facebook.  
Tidgare medlem som inte fått medlemskort 
2018? Har du betalt din medlemsavgift?



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

Kontaktuppgifter 
styrelsen

www.nybrostrand.se  •  Gilla oss på Facebook

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

Ledamot
Rolf Harnert
Nejlikevägen 10
070-601 16 87
rolf.harnert@envera.se

Suppleant
Jim Ewaldh
0411-73951
info@lasservice.se

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

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 frå-
gor gällande avtalet Tel 0411-55 01 31. Se också länken ”El-avtal” till vänster.

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

4. Service Electra Stationsvägen 18. Köpingebro 10% på reparationer och service 
av vitvaror, AC på bilar samt värmepumpar. Gäller ej vid utnyttjande av Rot/Rut 
(f.r.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. Storg. 31, 276 40 Löderup 0411-55 86 
80 Fax 0411-52 42 50.

6. Colorama Färghuset i Ystad AB, 0411-557400. 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 
kopiering 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. Vädergränd 4 i Ystad.

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

10. Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart trädgårdsavfall 
i byalagets kompost och hämta kompostjord. Se öppettider för komposten i 
Byabladet.

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


