
Det är min uppgift som ordförande i 
Byalaget att skriva en ledare i Bya-
bladet. Reflekterade ett tag och fann 
ut att vi och jag med, befinner oss i 
väntans tid.
Vår bys hjärtfrågor befinner sig i 
väntan på att politikerna i vår kom-
mun har klarat ut vem som ska hålla 
i rodret. Så snart det klarnat ska vi på 
nyåret sätta oss ner med dem och 
resonera om hur och när de ska leva 
upp till sina löften. Vid vårt politiska 
möte med dem på Nybrostrands torg 
lovades en hel del från deras sida, 
före valdagen. 
Något av, i väntans tid, befinner jag 
och mina styrelsekamrater också oss i 
inför kommande årsmöte i mars. 

Vi är nästan alla seniorer och dess-
utom har vi vakanser i styrelsen. Det 
behövs en föryngring och fler villiga 
för att byalaget ska fortleva och 
utvecklas. Föräldrar till vår bys barn 
eftersökes, ni behövs för att komplet-
tera oss andra i styrelsen.Personligen 
befinner jag mig också i en annan vän-
tans tid. I en positiv förväntan inför 
jul och nyårshelgen. 
Ser fram mot att träffa min familj, 
mina barn, barnbarn och vänner. 
Särskilt att få uppleva mina barnbarns 
glädje och skratt då jag leker med 
dem. Få umgås med familjens vuxna, 
att ha tid att resonera och spela 
trivial pursuit där även tonårsbarnbar-
nen vill vara med. 

Mina tankar söker sig av medkänsla 
också till alla dem som kanske sitter 
i väntan på att någon ska höra av sig. 
Att vara ensam i jul och nyårshelgen 
ska ingen behöva vara. Ber dig tänka 
efter! Har jag någon som kanske kom-
mer att sitta ensam i helgen. På annan 
ort, slå en signal åtminstone och prata 
en stund. En granne i vår by, ring på 
och hälsa god jul. Kanske med en liten 
blomma. Ska du/ni vara hemma har 
ni kanske en stol ledig vid tillfälle, i er 
varma gemenskap.

Jan Ryd
Ordförande Nybrostrands byalag
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Största byalaget 
i kommunen!

Skrives i väntans tid

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

Byalagets styrelse önskar 

God Jul &
Gott Nytt År

alla medlemmar

Förnya ditt medlemskap för 2019!
För endast 150 kronor kan ert hushåll utnyttja massor av rabatter (se sista 
sidan), delta i byalagets olika arrangemang samt utnyttja komposten under 
trädgårdssäsongen. 
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 2019 på Plusgiro 106196-9.

Hjärtligt välkomna som medlemmar 2019!
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16 dec  3 i advent Taizémässa 18.00 St Herrestad
23 dec  4 i advent Mässa 10.30 St Köpinge
24 dec  Julafton Julbön 10.00 Borrie
              Julbön 12.00 St Köpinge
              Julnattsmässa 23.30 St Köpinge
25 dec  Julotta 07.00 St Herrestad
26 dec  Annand. Jul Musikgudstjänst 16.00 Öja
30 dec  Mässa 10.30 Borrie
31 dec  Nyårsafton Nyårsbön 16.00 St Herrestad

1   jan   Nyårsdag Mässa i stillhet 16.00 St Herrestad
6   jan   Psalmgudstjänst 16.00 St Köpinge
13 jan   Taizémässa 18.00 St Köpinge
20 jan   Mässa 10.30 Borrie
27 jan   Mässa 10.30 St Herrestad

3   febr  Familjemässa 14.00 St Köpinge
10 febr  Trett.d. Taizemässa 18.00 Borrie
17 febr   Mässa 10.30 St Köpinge
24 febr  Mässa 10.30 St Herrestad

Kyrkokalender  dec • jan • feb

Nybrostrand lyste och alla myste!

Det regnade inte, det blåste inte. 
Vädret var perfekt. Nytt rekord med 
ca 150 deltagare! 
Tack alla som ställde upp och 
gjorde arrangemanget till en succé!

Åtgärderna på Byatorget kommer 
att genomföras efter nyår enligt 
kommunen utsedd byggledare. 
Förslaget från kommunen kan ses 
på Nybrostrand.se under fliken 
Samråd/Byatorget.

Försköning av byatorget
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Boka redan nu in årsmötesdagen den 17 mars 2019 kl 10.00. Då får vi nämligen information av 
kommunens energirådgivare Eva Hansson om förutsättningar, teknik, ekonomi, stöd/bidrag och 
regler angående solcellsinstallationer. Det hela äger rum i Scoutstugan. 
Välkomna!

Information om solceller

Ännu en trevlig vinprovning
En kulen oktoberkväll höll Mats Aanesen ett, som vanligt, mycket trevligt föredrag om viner 
för ett 35-tal intresserade. Den här kvällen fick deltagarna prova viner från Australien och Nya 
Zeeland. De här vinerna presenterades och smakades:

1. Satelite Sauvignon Blanc 95:- NZ 
2. Riesling Leasingham 89:- AUS
3. Tahbilk Marsanne 109:- AUS
4. Stoneleigh Latitude 129:- NZ
5. Rua Pinot Noir 159:- NZ
6. Heirloom Vineyards Kings Garden 119:- AUS
7. Geof Merrill Reserv 199:- AUS
8. Elephant Hill 169:-, NZ
9. 
Detaljer om ovannämna viner finns på vår hemsida nybrostrand.se



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


