
Tisdagen den 23 juli kom vi i fokus! På första sidan i YA med 
härlig bild från allsångskvällen på vårt nya fina torg. Kvällen 
var inne och  jag stod och vankade oroligt fram och tillbaka, 
spanande efter er, boende i Nybrostrand. Regnet har strilat 
ner hela eftermiddagen och ingen ljusning var i sikte. Tältet 
för musiker och kör är rest. 
Då, tio minuter före start, myllrar ni fram färgglatt klädda i 
regnställ och med paraplyer. Det kändes riktigt bra! Vilken 
uppställning, tack till er alla! Och vilken glad och festlig kväll 
det blev med sånger för alla åldrar. Tack särskilt till Lollo 
med vänner.

Våra tre frukostmöten i sommar blev alla uppskattade. 
Mötet om Nybrostrand, från sommarboende till dagens 
samhälle, var en regnig morgon och tänkt att den liksom de 
andra två att vara utomhus. Det blev kaotiskt då inte mindre 
än sextio mötte upp. Vi trängde in oss hos Hildas, hälften 
satt trångt och resten fick stå. Det blev kämpigt men, intres-
sant, trevligt och fullt av glädje. Fler än hälften vill delta i  en 
fortsättning på ämnet, en träff eller i en studie/skrivarcirkel.

Midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt, en folk-
fest för oss i Nybrostrand. Nybrostrands Golfen blev en fin 
tävling men vår Loppis drabbades tyvärr av regn. 

Nu är hösten här och vi i styrelsen har en del att överväga 
och besluta om för 2020.  Våra nya aktiviteter kring påsk 
men särskilt i sommar kostar en del. Kan vi föreslå att 
medlemsavgiften höjs från 150 till 200 kr per hushåll? 
Kan vi effektivisera kontakten med er, våra medlemmar 
med e-post? Kan vi stärka våra intäkter med sponsring/ 
reklam i byabladet. Kan vi samverka med studieförbund 
etc och få tillgång till bidrag?

”Pyttesmå” frågor kan tyckas, jag instämmer. Klimatet är den 
enda riktigt viktiga frågan och för oss alla gäller: “Det minsta 
vi kan göra, är så mycket som möjligt” se på Greta!

                                                                                        Jan Ryd
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Största byalaget 
i kommunen!

Nybrostrand på första sidan i YA! 

Fredag 25 oktober 18.30 Golfklubbens restaurang. 

Mats Aanesen fortsätter att vidga vårt kunnande 
om vinets mysterier. Smak, doft och lämplighet 
till olika maträtter. Priset oförändrat 300 kr per 
person med kontant betalning eller swish på 
platsen. 

Antalet deltagare är begränsat så det gäller att 
anmäla sig i god tid för att komma med och ab-
solut senast två dagar före provningen.

Anmälan till Lasse Rasmusson lasse.rasmusson@
gmail.com eller på telefon 0701118949.

Vinprovning och trevlig samvaro
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Kyrkokalender oktober - december

Vi är säkert många seniorer som tänker på kli-
matet! Hur blir det för våra barn och barnbarn? 
Vad måste göras för att de ska få lika fina liv som 
vi fått uppleva? Vad gör det för skillnad att jag 
försöker leva så klimat-klokt som möjligt. Det är 
ju enorma krafter som jag inte kan påverka som 
förstör vårt  klimat. 

Men visst, det finns nu en insikt om vad som 
måste göras för att försöka vända förstörelsen. 
Och jag känner faktiskt också något lite ett 
hopp! 
En ny kraft reser sig, våra barnbarn. De kräver av 
oss alla att göra rätt för oss. Att hjälpa till att 
återställa klimatet. Vi som tillhör dagens senior-
generation, är farfar och mormor, vi har ett 
ansvar! Allt talar för att vi levt över vår beskärda 

del av våra klimat-tillgångar. Så därför gäller:

Pär Holmgrens ord “Det minsta vi kan göra är så 
mycket som möjligt” 

Låt oss tillsammans börja i det lilla. Se Greta som 
exempel! Kanske inte demonstrera direkt, utan 
gemensamt tänka till vad vi kan bidra med, vi 
seniorer i vårt lilla paradis, Nybrostrand. Vi har 
erfarenhet och kunskap samt alltjämt “hjärn-
kraft” som bör tas tillvara. Vi har alla moral vi vill 
leva upp till och kärlek som drivkraft för våra 
barns och barnbarns framtid!

Vill du vara med i Klimat-tänkarna i vår by så 
kontakta mig
janne.ryd@gmail.com

Klimat-tänkarna i Nybrostrand!

13 okt  Tacksägelsemässa 10.30 St Köpinge
20 okt  Taizémässa 18.00 Borrie
27 okt  Mässa 10.30 St Herrestad m efterföljande bibelsamtal 
12-14

2 nov   Minnesgudstjänst 16.00 St Köpinge 
3 nov   Alla själars dag minnesgudstjänst 16.00 St Herrestad
3 nov   Taizémässa 18.00 St Köpinge
10 nov Mässa 10.30 Borrie

17 nov Mässa 10.30 St Herrestad m efterföljande bibelsamtal 
12-14

19 nov Det goda samtalet 18.30 Prästgården
24 nov Taizémässa 18.00 Öja

1 dec   Mässa 10.30 Öja
4 dec   Musikcafé 14.00 Prästgården
8 dec   Mässa 10.30 St Köpinge

Söndagen den 3 november stänger vi grindarna 
för säsongen.
Stort tack till Thomas Haak och Georg Persson 
som bistått vid tillfällen då jag varit förhindrad! 
Tack för i år och välkommen åter första helgen i 
maj 2020!

Anders Blixt, kompostansvarig

Byalagets kompostNybrostrand lyser
fredag 1 november!
Alla bybor och medlemmar är välkomna till en 
trevlig stund vid Hildas. Tag gärna med  egna 
marschaller. Byalaget bjuder på grillad korv! Vi 
börjar klockan 18.00.
Och så hoppas vi på fint väder!

Nyinflyttad?
Hjärtligt välkommen som medlem i vårt Byalag. 
Info om vad vi sysslar med får du på vår hemsi-
da: www.nybrostrand.se eller kontakta någon av 
oss i styrelsen. Adresser hittar du på Byabladets 
sista sida. Betalar du via dator, så glöm inte att 
ange namn och adress.
Bifoga gärna din email-adress, så får du elektro-
nisk info från byalaget. Plusgirot är 106196-9.
Hjärtligt välkommen som medlem!
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Ett sextiotal boende i Nybrostrand mötte upp 
på ett frukostmöte i somras med detta ämne. 
Det blev en uppskattad tillställning trots att vi 
fick tränga in oss inomhus och hälften fick delta 
stående. En av de stående var Elisabeth Håkans-
son, boende i Nybrostrand och ledande politiker 
för centerpartiet i Ystad, som därmed själv fick 
uppleva vårt behov av en gemenskapslokal. 

Mötet blev över förväntan, intressant, trevligt 
och roligt! Flertalet deltagare på mötet har listat 

sig för en fortsättning. Ett bildningsförbund i 
Ystad har kontaktats för att se vilka möjligheter 
som står till buds för att ta till vara på detta in-
tresse. Det finns alternativ, sammankomster, stu-
die/skrivarcirkel, dagtid/kvällstid etc. Ett möte 
dit alla som visat intresse blir inbjudna, är nästa 
steg. OBS! Om du missade mötet i sommar, inte 
är listad, är intresserad, så ber jag dig att sända 
mig ett mail till mig  janne.ryd@gmail.com   Det 
blir via mail vi inbjuder till kommande möte.

Nybrostrand 
- från sommarboende till dagens samhälle

Har du lust att vara med?
Ja, just det! Har du lust att vara med i gemenskapen 
i Byalagets styrelse-krets? Vi behöver förstärka vårt 
lag, för att leva upp till våra ambitioner men också 
för att successivt kunna förnya styrelsen. 
Vi tänker oss att förstärka styrelsen genom att 
dubblera våra funktioner personellt. Det ger dig 
möjlighet att “prova på” och se om vårt arbete är 
intressant och om du trivs i vårt lag. Vi vill förstärka 
vår kompetens inom:
    • ekonomi och redovisning 
    • datorkompetens för medlem/mail-register
    • marknadsföring och sponsring
    • layout och redigering
    • facebook och hemsida
    • kreativitet och nya idéer

Vill du veta mer ber vi dig kontakta någon i sty-
relsen. (Se baksidan)

Foto: ERA SWEDEN

Nybrostrands Byalags Golfmästerskap spelades 
för 20:e gången med Eva Anderson som vinnare i 
damklassen med 66 slag och herrklassen vanns av 
Fredrik Erlandsson med 67 slag.

Nybrostrands 
Golfmästare 2019
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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
070-960 87 77
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
fystad8@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


