
Vårt politiska stormöte den 22 augusti blev en succé! 
Jag vill delge er mitt brev till politikerna dagen efter. 

”Vi vill från byalaget i Nybrostrand tacka er för er med-
verkan i vårt politiska möte igår! Det blev väldigt lyckat 
enligt vår uppfattning, en riktig folkfest. Och ni visade alla 
insikt i de frågor som för oss är angelägna att lösa, för att 
Nybrostrand ska bli en ännu mer underbar by att leva i. 
Ert engagemang och vilja att göra vad ni förmår ger oss 
förhoppningar om ett gott samarbete oavsett utgången i 
årets val.”
”Glädjande är också den uppslutning, det intresse och 
engagemang som våra boende i Nybrostrand visade. Det 
förpliktar både er och oss, att ta vara på och nyttja som 
en kraft för att utveckla närdemokratin inom Nybrostrand 
och Ystad.
”Vi vill från byalagets sida önska er alla lycka till i valrö-
relsen och ser fram mot fortsatt dialog med er oavsett 
utgången i valet.”

Kan nämna att alla partiföreträdarna i mail tackat för vårt 

initiativ och att de också var riktigt nöjda med mötet. 
Detsamma är vi i byalagets styrelse. Vi hade hyrt 50 stolar 
som vi i polistillståndet hoppades kunna fylla. Och så 
kom närmre 200 till mötet. Ni visade alla intresse och 
engagemang samt diskussionslust som vi måste ta vara 
på. Mänskliga möten är överlägsna för att öka förståelse, 
stärka gemenskap och skapa trivsel. Stort tack till er alla 
som deltog i mötet!
Personligen så stärktes min motivation att vara engagerad 
i Byalaget. Samtidigt känner jag att det är problematiskt 
att byalagets styrelse inte är fulltalig. Min förhoppning är 
därför att succén med det politiska mötet kan resultera i 
att fler känner lust att engagera sig i byalaget.
Glädjande är att våra öppna styrelsesammanträden, första 
måndagen i månaden 18.30 hos Hildas, besöks av allt fler. 
Arbetet med Utformning och upprustning av Nybrostrands 
torg bl a är på dagordningen vid hösten möten. Du är 
välkommen att ta upp andra frågor och dessa behandlas i 
så fall först.

Jan Ryd

Nr 3 • 2018

Nybrostrands 
Byablad

www.nybrostrand.se  •  Gilla oss på Facebook

Största byalaget 
i kommunen!

Nybrostrand på den politiska kartan!

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

Bertil Jansson är Byalagets kontaktperson mot Enkla 
Elbolaget. Bertil har under våren och försommaren un-
dersökt marknaden och kan konstatera att priserna varit 
stigande, man skyller på vattensituationen med låga nivåer 
i magasinen. Kol och kärnkraft har också ett minskat utbud 
detta gör att det är svårt att förhandla fram ett bra pris. 

Enkla Elbolaget har en produkt, Relaxa, som är en kombi 
av fast och rörligt pris . Bertils förslag är att ni som redan 
är kund hos Enkla eller nya kunder ansluter till Relaxa, om 
det senare visar sig att priserna sjunker har vi möjlighet att 
omförhandla till ett fast pris.  Vid frågor kontakta Bertil 
Jansson 0411-501 31.

Elavtal med Enkla Elbolaget
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14 oktober  Tacksägelsedag Mässa 10.30 St Köpinge
21 oktober  21 e tref Mässa 10.30 Öja 
25 oktober  Spaghettigudstjänst 18.00 St Köpinge
28 oktober  22 e tref Mässa 10.30 St Köpinge
3 november  Alla helgons dag Minnesgudstjänst 
                        16.00 St Köpinge
4 november  Sönd e alla helgons dag Minnesgudstjänst 16.00 
                        St Herrestad. Taizémässa 19.00 St Köpinge
11 november  24 e tref Scoutgudstjänst 16.00 St Köpinge
                         Taizémässa 18.00 St Köpinge
13 november  Morgonmässa 09.00 St Köpinge
18 november  Sönd f domsöndag Mässa 10.30 Borrie
25 november  Domsöndagen Gospelmässa 18.00 Öja
2 december  1 i advent Mässa 10.30 St Köpinge
9 december  2 i advent Mässa 10.30 St Köpinge

Kyrkokalender

Högerregeln 
och 30 km/h...
… gäller i byn. Många föräld-
rar är mycket oroade över 
den höga hastigheten som 
vissa bilister håller. Tänk på 
att det rör sig barn, till och 
från skolbussen, på många 
av våra gator och vägar. 
Dom är väldigt utsatta och 
har inte alltid koll på annal-
kande fordon.
Högerregeln gäller i samhäl-
let, även om vissa gator kan 
uppfattas som ”huvudled”.

Nybrostrand lyser 

fredag 2 november!
Snart dags för ett årligt återkommande arrangemang.
Alla bybor och medlemmar är välkomna till en trevlig stund vid 
Hildas. Tag gärna med  egna marschaller. Byalaget bjuder på gril-
lad korv! Fint väder är beställt! Vi börjar klockan 18.00.

Efter en fantastisk sommar lägrar sig hösten över vår by. Härligt 
på sitt sätt med mysiga kvällar med tända ljus då vinden tjuter 
runt husknutarna.  Då är det också dags för traditionsenlig vin-
provning och trevlig samvaro.  

Fredagen den 26 oktober med start 18.30 på Golfklubbens 
Restaurang.

Nybrostrandsbon Mats Aanesen leder sakkunnigt provningen 
liksom tidigare. Temat blir röda och vita viner från Australien 
och Nya Zeeland. Till det bjuds på en tallrik med lämpligt smått 
och gott samt avslutning med kaffe om så önskas.
Priset oförändrat 300 kr per person med kontant betalning på 
plats eller swish.
Anmäl dig/er till Jan, Margaretha eller Fleming – se baksidan på 
byabladet – antingen på telefon eller mail. Vi kan vara högst 45 
så anmäl er i tid, turordning gäller vid fullt hus. 
Välkomna!

Vinprovning och trevlig 
samvaro den 26 oktober!

Strandsatt 
i Ystad?

Sista bussen mellan 
Ystad och Nybrostrand går 
fredag och lördag kl 22.10.

Tips!
Vill du åka hem 01.05 ska du 
beställa  på 077 17 74 499 
(minst två timmar innan).
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Byalagets kompost
Söndagen den 4 
november stänger 
vi grindarna för 
säsongen. 
Tack för i år och välkommen 
åter första helgen i maj 2019!

Nybrostrands 
golfmästare 2018
Tävlingen genomfördes sedvanligt 
på Ystad Golfklubbs underbara bana. 
Vädret varmt med strålande sol och 
en liten svalkande bris från havet. 
Trettiotre spelare deltog i mäster-
skapets 2 klasser. Grattis till de nya 
mästarna Eva Billgren och Håkan Wet-
tergren. Innan prisutdelningen sjöngs 
Nybrostrandsvisan som numera blivit 
en del av traditionen.
Tack för i år, vi ser fram emot den nit-
tonde upplagan av tävlingen 2019.

Tävlingsledningen
Härlig midsommarafton!
Tack alla som hjälpte till med att hämta björksly, 
klä och resa stången, resa tältet och sälja lotter 
och Scoutkåren som klippte ängen! Lotterna blev 
slutsålda, därför kan vi skänka 5.600 kr till Barncan-
cerfonden! Tack till Lars Gunnar Larsson för härligt 
dragspelande, som lockade storpublik till midsom-
marängen. Många deltog i danserna och barnen 
deltog i lekarna med stor lust.

Möjligheter om vi vill 
– och fler hjälper till!
• Lönsamma tak!? Informationsmöte en kväll med 
intresserade, leverantörer/entreprenörer och erfa-
renheter från er som redan har installerat solceller 
på ert tak! 

• Drop-in sopplunch för barnfamiljer med byten/
loppis av barnkläder, leksaker, cyklar mm. En lör-
dag hos Hildas 12 – 15. Samtidigt resonerar vi om 
barnens Nybrostrand.

• Tonåringarna ger sin syn på Nybrostrand en kväll 
hos Hildas eller på Golfklubbens restaurang.

• Kultur i vår by! Författare, konstnärer, musiker 
och andra kulturpersoner presentera sig och in-
tresserade möter upp så får vi se vad som händer! 

Detta är bara exempel på vad vi kan göra mycket 
enkelt i gemenskap om också du bjuder till! Du har 
säkert idéer du också. Välkommen att höra av dig till 
någon av oss i styrelsen – se baksidan på byabladet.



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
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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
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 Vigavägen 4, 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. Tenngatan 8, Ystad. Tel 0709-14 66 23.

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


