
Jag skriver dessa rader i mitten av februari. En månad 
som tidigare år oftast inneburit snökaos var och 
varannan dag på Österlen. Jag minns en vecka 8 då 
grannen mittemot fick gå ut genom fönstret, snön 
hade drivit upp mot deras dörr så den inte kunde 
öppnas. Men i år känns det som våren står för dörren. 
Ingen vinter har ännu anlänt. Tänk, jag har spelat 
golf tre dagar i veckan sedan nyår på vår fina bana i 
Nybrostrand. Denna milda vinter efter en sommar så 
het och torr. Man sökte skugga eller ilade till stranden 
för blötläggning, för att uthärda. 
Allt detta till trots, finns de som inte tror att vi 
upplever en klimatförändring! Vad tror du?

De frågor vi betraktar som viktiga för Nybrostrand, 
en Gemenskapslokal, Trafiken på väg 9 och en 
säker Cykelled till Ystad, Kommunikationerna och 
att Samhällsplaneringen ska se Nybrostrand och 
Köpingebro som en tätort etc, de är ganska små 
i jämförelse med Klimatet. Men vi jobbar på med 
dessa för oss i Nybrostrand viktiga frågor. Vi har följt 
upp politiska mötet i somras i Nybrostrand med nya 
kommunalrådet och med tjänstemän i kommunen. 
Positiva samtal som verkar ganska lovande. Vill du veta 
mer så finns det information på Byalagets hemsida 
och en del på Facebook. På annan plats i detta blad 
informeras om Flemings kamp för oss boende då det 
gäller trafiken på väg 9. Och om Nybrostrands torg 
skriver Rolf som har bäst koll på fakta.

Vi står inför ett nytt årsmöte, med nya val till byalagets 
styrelse. Flertalet av oss är beredda att fortsätta. 
Fleming Eklund fortsätter ett tag till, men tänker 

sedan lämna efter gott värv, då han flyttar till staden. 
Vi behöver fler som engagerar sig i styrelsen eller i 
utskott eller motsvarande. Vi behöver särskilt ett antal 
föräldrar till skolbarn, som sakkunniga för vårt samråd 
med kommunledningen, skapa förutsättningar för 
sunda, trevliga och intressanta fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar i vår by. 

Jag vill gärna att vi från byalaget inbjuder skolungdomar 
till ett ungdomsråd/ungdomsting, för att de själva 
ska komma till tals om hur de vill ha sitt Nybrostrand. 
Dessa ungdomarnas frågor/fokus vill jag att byalaget 
prioriterar 2019!

Några slutrader om Klimatet! ”Det minsta vi kan göra, 
är så mycket som möjligt” – citat från Pär Holmgren, 
meteorolog och författare. Jag har tagit till mig detta 
tänk, särskilt för barnen och barnbarnen skull! 
Vi har alla ett ansvar som vi inte får smita ifrån! 
Hur kan du minska din klimatbelastning? Minska 
bilkörandet, samåka, cykla, åka kollektivt mm. Minska 
energiförbrukningen, solceller vara sparsam med 
vattnet mm. Återanvända, 
sortera, återvinna, 
secondhand och minimera 
plastanvändandet, allt för att 
främja miljön och klimatet för 
kommande generationer.  
Också klimatet, i det lilla 
formatets tillämpning, vill jag 
byalaget ska driva på om 2019!

Jan Ryd
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Största byalaget 
i kommunen!

En ny löftesrik vår i Nybrostrand

Intresserad av att installera 
solceller?
Då har ni chansen att få  information av kommunens energirådgivare Eva 
Hansson om förutsättningar, teknik, ekonomi, stöd/bidrag och regler angående 
solcellsinstallationer. Informationen äger rum efter Byalagets årsmöte söndagen 
den 17 mars kl 10.00 i Scoutstugan. Välkomna!
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3  mars  Fastlagssöndag Mässa 10.30 
St Köpinge

6  mars  Askonsdag Mässa 18.00 
St Köpinge

10 mars 1 i fastan Taizémässa 18.00 
St Herrestad

12 mars Morgonmässa 9.00 
St Köpinge 

17 mars 2 i fastan Mässa 10.30 
St Köpinge

24 mars Jungfru Marie Beb.dag Mässa 
10.30 Borrie

31 mars Midfastosöndag Mässa 10.30 
St Herrestad

7  april  5 i fastan Mässa 10.30 
St Köpinge

9  april  Morgonmässa 9.00 
St Köpinge

14 april Palmsöndag Mässa 14.00 
St Köpinge

18 april Skärtorsdag Mässa 19.00 
St Herrestad

19 april Långfredagsgudstjänst 15.00 
St Herrestad

20 april Påsknatten Mässa 23.30 
St Köpinge

21 april Påskdagen Mässa 10.30 
St Köpinge

22 april Annand. Påsk Emmausmässa  
14.00 Borrie

27 april Konfirmation 10.00 och 13.00 
St Köpinge

28 april 2 i påsktiden Mässa 10.30 
St Herrestad

5   maj  3 i påsktiden Familjemässa 14.00 
St Köpinge

11 maj  Körernas vårkonsert 16.00 
St Köpinge

12 maj  4 i påsktiden Mässa 10.30 
Borrie

14 maj  Morgonmässa 9.00 
St Köpinge

19 maj  5 i påsktiden Mässa 10.30 
St Köpinge

26 maj  Bönsöndagen Mässa 10.30 
St Herrestad

30 maj  Kr Himmelsfärdsd. Gökotta 8.00 
Borrie

Kyrkokalender mars-maj

Tema: Rätt vin till fisk och rätt vin till kött

Lite annorlunda upplägg, både en liten fisk 
och kötträtt, och till maten väl passande viner. 
Samma meny båda kvällarna, dubblering med 
förhoppning att alla som vill kan vara med.
Platsen är Ystad Golfklubbs restaurant och 
ciceron är vår egen Mats Aanesen liksom 
tidigare.
Vi startar 18.30 och mellan rätterna blir det en 
bensträckare och en liten vin-quiz. 

Priset är oförändrat 300 kr per person med 
kontant betalning eller swish på platsen.
Antalet deltagare är begränsat per kväll så 
det gäller att anmäla sig i god tid och absolut 
senast två dagar före respektive sittning. Anmäl 
dig/er till Jan, Margaretha eller Georg – se 
kontaktuppgifter på kallelse – antingen telefon 
eller mail. Välkomna!

Vinprovning & 
trevlig samvaro
Fredagarna 12 och 26 april



Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 
söndagen den 17 mars 2019 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 enligt §6.

11.             Val av två revisorer och en suppleant för dessa anligt §10.

12.            Val av valberedning med ordförande och två ledamöter enligt §11.

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 3 mars 2019.

Efter föreningsstämman serveras kaffe.  OBS! Tag med föredragningslistan!

Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna!

Verksamhetsberättelse och bokslut finns på vår hemsida!

Kontaktuppgifter 
styrelsen

www.nybrostrand.se  •  Gilla oss på Facebook

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

Vice ordförande
Georg Persson
070-312 18 07
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
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Byalaget har i 10 år försökt få 
bilisterna att hålla hastigheten på 
väg 9 genom Nybrostrand till den 
skyltade 50 km/h.
Trafikverkets har gjort mätningar 
och funnit att 80% av bilisterna kör 
över skyltad hastighet vilket skapar 
onödigt trafikbuller och onödig 
ökning av avgasutsläppen. Byalaget 
önskar att Trafikverket med enkla 
medel t.ex gummipollare som finns i 
Abbekås minskar vägbredden så att 
vägen upplevs smalare så att vägen 
inte blir så fartinbjudande. Eftersom 
trafikpolisen numera är nerlagd hade 
vi behövt

 denna åtgärd. Ljudnivåerna ligger 
stundtals på skadliga nivåer på den 
trafik som kör för fort men det tycker 
inte Mark och miljödomstolen/
Trafikverket. Byalagets ambition 
är att påpeka skadliga miljöer för 
myndigheterna för att skydda 
Nybrostrands invånare. Nu har vi 
försökt men misslyckats. Endast ett 
samhälle på riksväg 9 har 50 km/h, 
alla andra har 40 km/h. 

Så vi får ju ändå betrakta oss som 
unika.

Fleming

Nybrostrands torg

Kvarnarna mal ibland långsamt, men nu är tidplanen för uppfräschningen 
av Nybrostrand torg bestämd. Enligt kommunens projektledare påbörjas 
arbetena i början av april. Arbetena tar cirka 3 veckor och beräknas vara 
färdiga i slutet av april. Den nyfikne har kanske redan noterat orangefärgade 
pinnar på området. Dessa markerar endast ledningar i mark. Den som vill ha 
mer information om utformningen hänvisas till kommunens skisser som finns 
utlagda på byalagets hemsidan under flik ”Samråd” och ”Byatorget 2018”.

Kyrkan kommer till Nybrostrand!

Torsdagen den 30 maj (Kristi himmelfärdsdag) bjuder St Köpinge Församling 
på “prova på verksamheter” där vi bl.a. får träffa våra präster, kantor och 
personal. Det blir barnteater, psalmquizz, våga sjung, meditera. Och så bjuds 
det på kyrklunch och kyrkkaffe. Det kommer att erbjudas dop drop-in och 
vigslar på stranden! 
Arrangemanget äger rum vid “Hildas”. Och innan det hela startar tänker 
Byalaget ordna en kort invigningsceremoni av vårt nya “Torg!”

Mer info kan ni få på St Köpinge Församlings hemsida och Nybrostrands Balag 
hemsida.

Välkommen till Nybrostrands Byalags 
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 trädgårdssäsongen.
Hjärtligt välkomna!

Aktiviteter i 
Nybrostrand
• Valborgsfirande 30 spril
• Traditionellt midsommarfirande 
fredag 21 juni.
• Nybrostrandsgolfen lördag 13 juli
• Loppis vid Hildas lördag 13 juli

Mer om arrangemangen kommer i 
nästa Byablad.

Trafikproblem på genomfarten genom byn

Kompostpremiär
söndagen den 5 maj


