
Nybrostrands byablad - Extra!

Översiktsplan för Ystad – inklusive Nybrostrand
Efter önskemål på vårt årsmöte genomförs ett särskilt möte i Nybrostrand 
den 16 april kl 18.00 i Scoutstugan där både stads- och planarkitekten medverkar.
En sammanfattning för Nybrostrand finns på hemsidan .

Vinprovningar och trevlig samvaro 12 och 26 april – Påminnelse!
Se byablad nr 1 eller på vår hemsida.  Det finns platser kvar till båda tillfällena –
men först till kvarn gäller – dröj inte med anmälan om du/ni vill vara med.
Tid 18.30 på Golfklubbens restaurant, samma upplägg den 12 och 26 april.
Anmälan till Jan 0703881428, Etha 0411 550110, Georg 0703121807 eller
janne.ryd@gmail.com, ethaandersson@hotmail.com, georgpersson47@gmail.com   

Konst i Nybrostrand - Vernisage och hembesök hos våra konstnärer !
Konstslingan i Nybrostrand inleds med vernisage torsdagen 18/4 kl 17-19 hos Hildas.
Nybrostrands konstnärerer har sedan öppna hus under påsken 19-22/4 kl10-18.
Ta en promenad eller en cykeltur och besök dem. Har du inte fika med i cykelkorgen 
så kan du ta en fika hos Hildas. För 40:- kaffe med påskbakelse och barnen, gärna 
utklädda bjuder Byalaget på 1 påskägg .

Våra konstnärer är: Sand & Sten Lisa Olsson Granvägen 27, Unik Keramik Rolf 
Blomberg och Anna Ejlert Fallenbjärsvägen 52 och Bimart Birgitta Nilsson 
Poppelvägen3 tel 0722212090 epost bimart@telia.com
Finns det fler konstnärer med anknytning till Nybrostrand som vill vara med kontakta
Birgitta Nilsson Bimart enl ovan.

N
YB

ROSTRANDS BYALAG

 Porten till Öster
len

 



Våra skolbarn/ungdomar i fokus! – Föräldragrupp/nätverk behövs!
Är du förälder till skolbarn/ungdom är du behövd! Vi vill ha din uppfattning, dina 
råd, om hur vi ska skapa bästa möjliga fritidsförutsättningar för de unga i 
Nybrostrand. Hur de yngre ska kunna ha en innehållsrik och givande fritid i vår by 
men också hur de lite äldre också ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter som finns
i staden. Skapa föräldrasamverkan som gynnar både unga och er som är föräldrar.  
Vill du veta mer så ring Jan på 0703881428 eller via mail till janne.ryd@gmail.com  

Valborgsfirande 30 april!  - på stranden vid Scoutstugan
Traditionsenligt inleds med Körsång 19.45 och Bålet tänds 20.00!
Hoppas på fint väder så fjolårets magiska afton upprepas! Då solen gick ner över 
Ystads siluett steg månen upp över Hammars backar och vi alla Nybrostrandsbor och 
tillresta njöt av gemenskapen kring vårt bål på vår strand!
  

Kulturutskott/nätverk under bildande
Visst är det på tiden! Vi är många kulturintresserade och kreativa människor i 
Nybrostrand. Vi vill synliggöra och göra oss bekanta med varandra till gemensam 
glädje. Vi målar, drejar, skriver, läser, sjunger, musicerar mm. Och vi gillar teater, 
film, jazz och annat kulturellt utbud i närområdet. Innan vi har tak över huvudet, 
gemenskapslokal, kan vi genomföra frukostmöte/sommarkväll på vårt torg med 
kultur till picnic-korg. Och mycket mer kan vi – tillsammans!
Vill du veta mer/vara med? Ring Jan 0703881428 eller Birgitta 0722212090  

Ditt medlemskap i byalaget för 2019 – oförändrat 150 kr/hushåll!
Har du betalt din/er medlemsavgift ska du ha fått medlemskort per post.
Har du glömt eller är ny i vår by är din medlemsavgift lika välkommen på Plusgiro 
106196-9 . Ange namn och adress och gärna också email-adress.

www.nybrostrand.se  . Gilla oss på Facebook


