
Ja, äntligen är det färdigt! Återstår bara farthinder då 
jag skriver detta. Pergolan med växter, nya boulebanor, 
gräs, planteringar och bord med bänkar är på plats. Visst 
inbjuder detta till trevlig samvaro för alla åldrar. Ett stort 
tack riktar jag till vår kommun.
Vi har ett nybildat kultur/trivsel-utskott som hoppas 
kunna erbjuda en del aktiviteter redan i sommar. 
Frukostmöten med teman, picknick-kväll i pergolan till 
jazz eller annan musik, allsångskväll för alla åldrar, prova 
på boule eller trivselkväll med bybor till solnedgång. 
Invigning av torget ska också ske och varför inte avsluta 
detta med en kräftskiva. 
Vill du medverka med ett tema på frukostmöte, kanske 
spela något musikinstrument eller sjunga så välkomnar 
vi dig särskilt! Har du fler idéer till vad vi kan göra får 

du gärna höra av dig. Du är också välkommen om att du 
vill ingå i kultur/trivsel-utskottet. Kontakta Birgitta på 
0722212090 / bimart@telia.com eller mig på 0703881428 
/ janne.ryd@gmail.com  
Givetvis är torget också till för spontana aktiviteter. Ta 
med en picknick-korg, eller ta en fika hos Hildas, bjud med 
grannen och spela lite boule. Vi har köpt in Bouleklot som 
finns att lånas hos Hildas. Är du ensam så ta en promenad 
till torget för en pratstund med någon där.
Det är vår förhoppning att alla uppskattar vårt fina torg 
och sluter upp och ger det liv med härliga initiativ, glada 
miner och att vi bjuder varandra på härlig solig gemenskap 
i vår by!
                                                                                    Jan Ryd

Nr 2 • 2019Nybrostrands 
Byablad

www.nybrostrand.se  •  Gilla oss på Facebook

Största byalaget 
i kommunen!

Nybrostrands torg 
- mysigt uterum för samvaro i sommar 

Farligt avfall-
bilen kommer
till Nybrostrand
Onsdagen den 25 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 mobiltelefoner)
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Kyrkokalender juni - september

Parkslide är den mest aggressiva arten som sprider sig snabbt med rot-
delar och är ett hot mot annan vegetation, vattenledningar, asfalt och 
husbyggnader. Allt växtavfall måste behandlas som Farligt Avfall och 
brännas!

Kerstin Svensson som initierat detta tar gärna emot upplysningar på 
tel 070-86 91 111. Mera upplysning som Kerstin informerar om finns på 
Byalagets hemsidan.

Invasiva växter i Nybrostrand

2  juni  Mässa 10.30 St Köpinge
9  juni  Friluftsmässa 10.30 St Herrestad vid klockstapeln
11 juni Morgonmässa 09.00 St Köpinge
16 juni  Mässa kl. 14.00 i Öja (Återinvigning av Öja kyrka)
22 juni Mids.dag Friluftsgudstj 13.00 Marsvinsholm
23 juni Mässa 10.30 Borrie
30 juni Mässa 10.30 St Köpinge

7 juli    Friluftsmässa 10.30 St Herrestad vid klockstapeln 
9  juli   Morgonmässa 09.00 St Köpinge
14 juli  Mässa 10.30 St Köpinge
21 juli  Mässa 10.30 Borrie
21 juli  Friluftsgudstj 18.00 Scoutstugan Nybrostrand
28 juli  Mässa 10.30 Öja

4 aug   Friluftsmässa 10.30 St Herrestad vid klockstapeln 
11 aug  Mässa 10.30 St Köpinge
13 aug  Morgonmässa 09.00 St Köpinge
18 aug  Mässa 10.30 Borrie
25 aug  Mässa 10.30 St Köpinge

1   sept Mässa 10.30 Öja
8 sept  Mässa 10.30 St Herrestad med efterföljande 
bibelsamtal
10 sept Morgonmässa 09.00 St Köpinge
15 sept Mässa 10.30 Borrie
22 sept Mässa 10.30 St Köpinge
29 sept Familjemässa 14.00 St Köpinge

Stor-
loppis 
i byn!
Vid Hildas lördagen den 13 juli!
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Nybrostrandsmästerskap i golf 2019
Tävlingen spelas det 14 juli kl. 12.10.
Spelformen är slaggolf i tre klasser: herr, dam och junior.
Tävlingsavgiften är 50 kr i den ingår fika.
Anmälan sker på Min Golf eller i receptionen på golfklubben.
För att få spela krävs medlemskap i Nybrostrands Byalag. 
Ta med medlemskort. Välkomna!

Valborgsfirandet
Vilken kväll det blev med härlig körsång 
av Löderups Körsällskap ledd av Louis 
Gustafsson (boende i byn) och ett lite 
svårtänt bål, ca 500 person kom, lyss-
nade och såg!

Fira Midsommar!
Årets dans kring Midsommarstången på 
midsommarängen är i år fredagen 21 juni med 
start kl 14 fram till ca kl 16, det blir dans runt 
stången och lekar för barnen. Musiken står 
vår duktige dragspelare Lars Gunnar Larsson 
för. Liksom i fjor skänker Byalaget intäkterna 
från lottförsäljningen till Barncancerfonden. 
Kom och hjälp till att klä stången och resa 
tältet, detta gör vi kl 10 på förmiddagen och 
då bjuder vi på fika eller glass från Hildas.

Har du inte fått ditt medlemskort, så har du 
kanske glömt bort att betala in avgiften på 150:-. 
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.
Plusgirot är 106196-9.
Hjärtligt välkommen som medlem!

Glömt att betala 
medlemsavgiften?
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Kontaktuppgifter 
styrelsen

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

Vice ordförande
Rolf Harnert
070 601 1687
rolf.harnert@envera.se

Sekreterare
Georg Persson
0703-121 807
georgpersson47@gmail.com

Kassör
Margaretha Andersson
0411-55 01 10
ethaandersson@hotmail.com

Ledamot
Anders Blixt
0411-55 07 37
anders.nybrostrand@gmail.com

Ledamot
Jenni Sandell
070 896 0403
juniq@home.se

Ledamot
Sten Arnfeldt
0703634540
sten.arnfeldt@gmail.com

Suppleant
Lars Rasmusson
0701118949
lasse.rasmusson@gmail.com

Suppleant
Fleming Eklund
0411-55 11 08
fystad@gmail.com

Medlemsförmåner
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av 
medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med nedanstå-
ende lista.

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 frågor 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 uppvi-
sas direkt för tekniker vid besök! Tel 0411-55 09 20.

5. Lokalföreningen i Löderup, lämnar 10% på våra redan låga priser. 
Gäller byggnadsmaterial. 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 Lot-
ter, Tidningar, Cigaretter (visa medlemskortet).

10. Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart träd-
gårdsavfall i byalagets kompost och hämta kompostjord. Se öppet-
tider för komposten i Byabladet.

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


