
I fjol vid den här tiden satte jag rubriken “Skrives i vän-
tans tid” på min edare i byabladet. Befann mig i en positiv 
förväntan inför julhelgen och det nya året som stod för 
dörren. Att politikerna skulle infria de förväntningar de gav 
oss då de alla medverkade i vårt politiska möte på vårt torg. 
Då de, alla kommunens partier, i valrörelsen inför drygt 200 
Nybrostrands-bor visade full förståelse för det vi vill ska 
göras för att vårt Nybrostrand ska bli ett mera komplett 
samhälle. Gemenskapslokal, kommunikationer, cykelle-
den, vägbuller, hastigheten, samhällsservice etc. Jag är inte 
uppgiven, vill ännu inte tala om svek, men min frustration är 
påtaglig. Politikerna tycks bara ha ork att ägna sig åt staden 
och budgetgnetande medan byarna glöms i träda. 
Och Nybrostrand den största byn i kommunen är den pro-
portionellt mest eftersatta då det gäller samhällsservice.

Min summering av året som gått ger mig positiva förvänt-
ningar som klart balanserar ut min frustration. Våra traditio-
nella aktiviteter valborg, midsommar mm har uppskattats. 
Våra nya kring påsken med konstslinga/galleri mm samt 
sommarens frukostmöten och allsång på torget har också 
uppskattats. Det ger mig förväntningar och energi till fortsatt 
förnyelse och utveckling av byalaget verksamhet. Ger mig 
också förhoppning om att fler erbjuder sig att hjälpa till med 
våra aktiviteter och/eller med sin kunskap i styrelsen eller 
på annat sätt. Ber dig tänka till, vad kan jag bidra med för 
gemenskapen i mitt Nybrostrand? 

Vill i detta sammanhang nämna ett problem som vi själv 
råder över och som jag är besviken över att vi ännu inte tagit 
oss samman att lösa! Våra ungdomar i Nybrostrand förtjänar 
bättre än att “vind för våg” lämnas att själv fixa sin fritid. Jag 
vädjar till er föräldrar - låt oss hjälpas åt innan det går över-
styr! Ta ert ansvar - bli en sakkunnig resurs till oss i Byalagets 
styrelse - för våra ungdomars skull! Också ungdomarna vill 
jag engagera i en satsning på dem så att de ska erbjudas bäst 
möjliga förutsättningar för en trygg, utvecklande och rolig 
fritid.

I mina förväntningar ryms också min personliga situation. Ser 
fram mot att i juletid träffa min familj och vänner. Uppleva 
glädjen i skratten då jag leker med mina yngre barnbarn. 
Uppleva mognaden i mina lite äldre barnbarn då vi resone-
rar, kunskaperna då vi spelar trivial pursuit, av tradition över 
generationsgränserna. Myset och nostalgin i vänkretsen då vi 

spelar upp var sina favoritmelodier från spotify eller spelar 
När då - då? Jule-lycka!

Mina tankar söker sig nu till dem som inte har samma situa-
tion som jag. Kanske sitter ensam i väntan på att någon ska 
höra av sig. Det gör faktiskt många i ofrivillig ensamhet. Att 
vara ensam i juletid ska ingen lämnas att behöva vara. Ber dig 
tänka efter! Har jag någon som som kanske kommer att sitta 
ensam i helgen? På annan ort, slå en signal åtminstone och 
pratas vid en stund. En bekant i vår by, ring på och önska god 
jul med en liten blomma, kanske? En granne i gatan kan väl 
bjudas in på lite glögg eller fika med pepparkaka. Var generös 
och erbjud en stol i er varma gemenskap vid lämpligt tillfälle 
i jul!

                                                                                        Jan Ryd
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Största byalaget 
i kommunen!

Låter mina förväntningar tygla min frustration 

Kontinuerliga nyheter från Nybrostrands byalag hittar du på www.nybrostrand.se eller Facebook 

Styrelsen önskar alla medlemmar
God Jul & Gott nytt år!
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Kyrkokalender dec 2019 - jan 2020

Har du lust att vara med i gemenskapen i Byala-
gets 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 
styrelsen. (se baksidan) eller sänd ett mail till mig 
janne.ryd@gmail.com 

Vi behöver dig!

1 dec   Mässa 10.30 Öja
4 dec   Musikcafé 14.00 Prästgården
8 dec   Mässa 10.30 St Köpinge
10 dec Morgonmässa 09.00. Frukost. St Köpinge 
13 dec Gudstjänst m luciasång 18.00 St Köpinge
15 dec Taizémässa 18.00 Borrie
22 dec Mässa 10.30 St Köpinge
24 dec Julbön 10.00 Borrie
            Julbön med julspel 12.00 St Köpinge
            Midnattsmässa 23.30 St Köpinge
25 dec Julotta 07.00 St Herrestad
26 dec Mässa med julsånger 16.00 St Köpinge

29 dec Mässa 10.30 Borrie
31 dec Nyårsbön 16.00 St Köpinge

1 jan    Nyårsmässa 16.00 St Köpinge
3 jan    Hjärtats mässa 18.00 Öja
5 jan    Mässa 10.30 St Herrestad
6 jan    Mässa 10.30 Öja
12 jan  Mässa 10.30 St Köpinge
14 jan  Morgonmässa 09,00. Frukost. St Köpinge
19 jan  Taizémässa 18.00 Borrie
26 jan  Mässa 10.30 St Köpinge

Förnya ditt 
medlemskap för 2020!
För endast 150 kronor kan ert hushåll utnyttja 
massor av rabatter (se sista sidan), delta i byala-
gets 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 2020 på Plusgiro 
106196-9.

Hjärtligt välkomna som medlemmar 2020!

Trots snålblåsten samlades byborna till 
årets ljusfest. Grillkorven gick åt som 
smör i solsken. Ett av många arrang-

emang i Byalagets regi.

Nybrostrand lyste
Publikrekord!
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Nybrostrand - från bondby/fiskeläge - via som-
marboende - till dagens samhälle.
Detta tema möttes av ett stort intresse vid 
frukostmöte i somras varför vi nu fortsätter i 
samarbete med Medborgarskolan. Formen blir 
studiecirklar, utan deltagaravgift, mindre grup-
per som träffas, minns tillsammans och berättar 
samt noterar, med ambition 
att detta underlag sedan kan sammanställas till 
ett häfte/bok om vårt Nybrostrand.
 
Upptaktsmöte blir det Tisdagen den 14 januari  
klockan 18.30 i Scoutstugan.

Vill du/ni vara med så notera i kalendern redan 
nu och anmäl dig med e-post till
arne.kristoffersson@medborgarskolan.se   Ber 
om anmälan även från alla er som tidigare an-
mält intresse och självklart välkomnas även ni 
som inte varit med på frukostmötet.

Vid mötet planerar vi tillsammans. Sätter ihop 
grupper efter passande veckodag och tid.
Mindre grupper kan träffas i någons bostad 
medan lite större ses i någon lokal i vår by.
Sannolikt blir det några grupper på skilda vecko-
dagar på dagtid. Förhoppningsvis någon grupp 
på kvällstid så att även bybor som har arbete att 
sköta på dagtid kan vara med. 
Vi hoppas att också nyinflyttade vill delta för att 
bli informerade om vår bys utveckling och samti-
digt skaffa sig personliga kontakter i vår by.

Vi har redan en del underlag. Bengt Ekstrand och 
Sten Hagberg har skrivit böcker om Stora Kö-
pinges historia med avsnitt om Nybrostrand och 
de har skänkt oss kvarvarande upplaga, vilket vi 
tackar för. Bybor har också redan skrivit ner och 
överlämnat intressant material. Har du något att 
bidra med så tar vi tacksamt emot, gärna foton, 
då de ibland säger mer än ord.

Jan Ryd

Upptaktsmöte om Nybrostrands historia
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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 Gamla Lundavägen 59 (E65 mot Bjäresjö). 0411-
10538 E-post: ystadplantskola@telia.com. 10% rabatt på buskar, träd, 
perenner,som tex : barrväxter, frukt- och prydnadsträd, bärbuskar, 
rosor, exotiska- och slingerväxter. Rabattlämnas 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. 

3. Intersport, Hamngatan. Rabatt 10% vid köp överstigande 200 kr, 
gäller på ordinarie priser.

4. Service Electra Vigavägen 4 Köpingebro, 0411-550920 epost : info@
serviceelectra.se. 10% på reparationer och service av vitvaror, AC på 
bilar samt värmepumpar. Gäller ej vid utnyttjande av Rot/Rut. Ange 
medlemskap i Byalaget vid felanmälan.

5. Lokalföreningen Löderup/Bolist, Storgatan 31 Löderup, 0411-
558680 fax 0411-524250, epost : info@loderupslokalforening.se. 10% 
på våra redan låga priser, gäller byggnadsmaterial. Vid större inköp 
begär offert.

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 Tenngatan 8 Ystad, 0709146623, 0707313216, epost: 
info@roomexpo.se. 15% rabatt på inköp hos oss på det nya utbudet 
och 20% på det begagnade.

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

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


