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Nybrostrands 
Byablad

www.nybrostrand.se  •  Gilla oss på Facebook

Största byalaget 
i kommunen!

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

Årsmötets dagordning är enligt stadgarna och finns på hem-
sidan liksom verksamhetsberättelse och ekonomisk redo-
visning samt verksamhetsplan och budget för 2020. Dessa 
handlingar delas även ut på mötet. 

Ärenden/motioner som medlem önskar ta upp på mötet 
skall vara ordföranden Jan Ryd tillhanda senast 8 mars Natt-
violsvägen 29, 27171 Nybrostrand eller som e-post till  janne.
ryd@gmail.com 

Utdrag ur dagordning: Val av ordförande, två ledamöter, en 

suppleant. Tillsätta/komplettera utskott för kultur/bild-
ning, trivselaktiviteter och ungdomsutskott. Här behövs att 
fler ställer upp om vi ska kunna klara av vår verksamhet. Du 
är välkommen att vara med och bidra med dina idéer in en 
trevlig grupp.   
Vidare att styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från 
150 kr till 200 kr från och med år 2021. 

Vid mötet kommer kommunpolis Patrik Nihlén som bl a ska 
prata om hur man skyddar sig mot oönskade besök.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 

Fyra torsdagar med början 19 mars 
erbjuds Soppbuffe, kl 17-20.

Ärtsoppa, vegansk, men med tillbe-
hör för den som så önskar. Det er-
bjuds också alternativ soppa. Restau-
rangen och byalaget hoppas att alla 
boende i Nybrostrand uppskattar att 
ha tillgång till en restaurang och en 
trevlig träffpunkt på gångavstånd. 

Att vi i alla åldrar gärna ses på tors-
dagskvällar och bekantar oss med 
varandra på “vår kvarterskrog”. En 

barnhörna erbjuds för dem som så 
vill. Blir detta initiativ väl bemött kan 
erbjudanden utvecklas i samråd med 
oss boende i Nybrostrand.
Restaurangen börjar med lunchserve-
ring i vecka 15, Påskveckan, då golfsä-
songen inleds. Restaurangen erbjuder 
också catering och kan anordna 
fester för upp till 100 personer. 

Se Ystad Golfklubbs hemsida eller 
ring restaurangen på telefon 0411-55-
03-98.

Golfrestaurangen välkomnar alla i Nybrostrand!

Du som är skolungdom inbjuds till möte
3 mars 18.00 på Golfbanans restaurang.

Med stöd av EU-pengar kan vi bilda ett ung-
domsråd som får i uppgift att skapa intres-
santa fritidsaktiviteter i Nybrostrand. Det är 
ni, ungdomar, som själva ska styra vad som ska 
göras.

Byalaget och Nybrostrands föreningar ställer 
upp på er och ett antal vuxna erbjuder sig att 
hjälpa till som rådgivare.
Kom själv, tag med en kompis, eller en förälder 
om du så vill.

Se vidare sidan 3.

Nybrostrands ungdomar! Detta gäller er!

Till soppa ingår 

plättar med sylt 

och grädde.

Pris vuxen: soppa 

75 kr, tillbehör 

20 kr Barn tom 4 

år gratis, 5 -12 år 

45 kr. 

Söndagen 22 mars kl 10.00 
i Scoutstugan i Nybrostrand
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Kyrkokalender mars - april 2020
1 mars   Mässa 10.30 St Herrestad, bibelsamtal 12-13.30
6 mars   Hjärtats mässa 18.00 Öja 
8 mars   Mässa 10.30 St Köpinge jubilarfest i prästgården
10 mars Morgonmässa 09.00. Frukost. St Köpinge 
15 mars  Familjemässa 10.30 St Herrestad
22 mars Gospelmässa 18.00  St Köpinge, Joy4U2
29 mars Taizemässa. 18.00 Borrie 

3 april    Hjärtats mässa 18.00 Öja
5 april    Palmsöndag. Mässa 10.30 St Köpinge

9 april    Skärtorsdagsmässa 19.00 St Herrestad Joy4U2
10 april  Långfredagsgudstjänst 15.00 Öja
11 april   Påsknattsmässa 23.30 St Köpinge
12 april  Påskdagsmässa 10.30 St Köpinge, Joy4U2
13 april   Annand.påsk Påskspel 14.00 St Köpinge
                Mässa med bibelberättelse 19.00 Borrie
14 april  Morgonmässa 9.00 Frukost,St Köpinge
19 april  Taizémässa 18.00 St Köpinge
26 april  Mässa 10.30 Borrie

Året 2019 var ett framgångens år för oss i Nybrostrand! Vårt 
torg blev iordningställt och det skapade nya möjligheter. 
Viktigast var dock att skolbarnen fick en trafiksäkrare miljö 
vid skolbussens hållplats genom att farthinder anordnades i 
anslutning till torget. Torget försågs med inramande pergola 
och ny växtlighet vilket skapade trivsel. Vi boende i Nybro-
strand tog vara på detta och mötte upp vid trevliga frukost-
möten och en allsångskväll på sommaren. Redan i Påsktid 
genomfördes konstslinga och vernissage hos Hildas. Alla 
dessa aktiviteter vill vi fortsätta med 2020. Men för att de 
ska kunna genomföras behöver vi fler som kan hjälpa till med 
lite tid, tänk och ett handtag. Snälla - Hjälp till!

Nya satsningar 2020 är att våra ungdomar ska ta aktivt 
medansvar för att skapa nya fritidsaktiviteter. Med hjälp 
av EU-pengar skapa ett samarbete med föreningar i Ny-
brostrand, eller i vårt närområde, skapa rikare och sunda 
aktiviteter. Byalaget anser att detta projekt är mycket viktigt 
då vi befarar att understimulerade ungdomar kan resultera i 
oönskade problem i vårt samhälle. Några vuxna har erbjudit 
sig att stödja men fler föräldrar och seniorer är välkomna 

och viktiga för projektets framgång. 
Nytt är också att vi vill skapa en “kvarterskrog” i Nybro-
strand! I samarbete med Golfbanans restaurang erbjuds 
sopp-buffe´ en kväll i veckan. Alla i Nybrostrand välkomnas 
och vi hoppas att det blir en mysig träffpunkt för alla åldrar. 
Blir det framgång finns intresse att skapa mer.

Vi kommer att fortsätta driva på våra mest centrala frågor, 
att få till stånd en gemenskapslokal, att gång och cykelleden 
till Ystad blir belyst och säkrare samt att kommunikationerna 
förbättras. Det finns många fler frågor på vår lista och vi vill 
i dialog med er alla i Nybrostrand föra vår talan till fram-
gångar.
Kom ihåg att kolla vår hemsida och Facebook. Vi vill också 
kunna komplettera vår information mellan Byabladen och 
ber om att få in er epost-adress. Vill påminna om att våra 
styrelsesammanträden är öppna för alla medlemmar, men vi 
ber er att höra av er innan för vår tidsplanering och för fikats 
skull.
                                                                                        Jan Ryd

Framgång föder framgång
Nybrostrand har verkligen potential!

Välkommen till 
Strandkyrkan i 
Nybrostrand!
Vi träffas varje torsdag kl 9-11.

Efter en kort morgonbön äter vi frukost.
Sen umgås vi och har det trevligt tillsammans!

Vi håller till i Scoutstugan. 

Välkomna!
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Du som är skolungdom inbjuds till möte den 3 mars 
kl 18.00 - 20.00 på Golfbanans Restaurang. 
Kom själv eller tag med en kompis eller en förälder.

Vid detta informations/dialogmötet ska ni, Nybrostrands 
skolungdomar, informeras om vilka möjligheter som finns 
att själv ta aktivt ansvar för er fritid. Just detta syfte har La 
Source ett EU-finansierat ungdomsprojekt och Andreas Thell 
som är projektledare ska informerar om dessa möjligheter.

Syftet är att ni ungdomar inom er utser en “styrgrupp” som 
gör en ansökan till La Source. Byalaget och några intresserade 
vuxna erbjuder sig att hjälpa er med ansökan om så behövs. 
Nybrostrands föreningar kommer till mötet, för att med er 
ungdomar diskutera hur de kan svara upp mot era önskemål 
och vad de kan erbjuda. Detta bör ge er underlag för er 
ansökan.

Det är ni ungdomar som ska göra era röster hörda om vad 
ni vill! Blir vi många delar vi upp oss i grupper så att alla kan 
komma till tals. Vi summerar alla önskemål i stormöte varef-
ter Ni ungdomar utser en jämställd styrgrupp, med uppgift 
att arbeta fram ett förslag till ansökan, till La Source.
Innan vi avslutar mötet ber vi alla ungdomar som vill, lista sig 
med namn, adress, email-adress och mobil nr, så att styrgrup-
pen kan hålla kontakt med er. 

Styrgruppen ges plats för att kunna informera i byabladet 
och en flik på Byalagets hemsida med länk till Facebook. 

Maillista och möten är andra sätt för styrgruppen att infor-
mera er alla.

Byalaget har tagit förhandskontakter med Nybrostrands 
föreningar som svarat upp positivt! Golfklubben kan anordna 
prova på golf med instruktörer samt erbjuder våra ungdomar 
att använda deras lokal för juniorer vid tillfällen. Tennisklub-
ben kan erbjuda prova på padel och tennisspel samt har en 
lokal som kanske kan användas vid behov. Scouterna har en 
fin stuga som det bör kunna anordnas olika aktiviteter i, då 
den är ledig. Intill finns en grillplats söder om Nybrostrands-
badet som också erbjuder möjligheter. Nybrostrands torg, vid 
Hildas kan användas för olika aktiviteter och som träffpunkt. 
Golfklubbens restaurang rymmer 100 personer om så behövs. 
Många fler möjligheter finns, Gaming-aktiviteter, musik och 
sång mm, det är bara fantasin som begränsar och möjligen 
ekonomin. Men det finns möjligheter att söka mer pengar/
sponsorer efterhand om så behövs.

Byalaget tar detta initiativ för att det är viktigt att våra 
ungdomar i Nybrostrand ska erbjudas goda förutsättningar 
för att ha en rikare fritid med sunda aktiviteter. Vi är glada 
för att våra föreningar är visat sig vara positiva att samarbeta 
med ungdomarna och med oss. Flertalet föreningar medver-
kar den 3 mars och fler kan komma till om ni ungdomar så 
vill. Byalaget uppskattar att ett antal vuxna erbjuder sig att 
stödja projektet och fler föräldrar och seniorer välkomnas 
att hjälpa till. 

Unik möjlighet för unga i Nybrostrand
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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

Medlemsregistret och GDPR
Byalaget har för avsikt att under verksamhetsåret 2020 upprätta ett digitalt register 
över Byalagets medlemmar. Enligt Personuppgiftslagen (GDPR) är byalaget skyldig att 
redovisa hur uppgifterna hanteras. Byalaget vill därför informera om följande:

• Personuppgiftsansvarig blir Byalagets styrelse.

• Registret kommer att omfatta namn, adress, mailadress och telefonnummer.

• Syftet med registret är att underlätta byalagets arbete avseende 

• uppföljning av betalda medlemsavgifter

• digital distribution av Byabladet

• distribution av digital information om tillfälliga aktiviteter 
       och kommande händelser.

• Medlemsregistret kommer endast att utnyttjas i Byalagets interna arbete.

• Medlemmar har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att få eventuellt 
felaktiga uppgifter rättade. Kontakta då någon i styrelsen, se Byalagets hemsida ”Ny-
brostrand.se” eller information på byalagets anslagstavlor.

• Uppgifterna sparas maximalt 3 månader efter det att medlemskapet upphört.
    Medlemskapet upphör automatiskt vid årsskiftet om ingen ny medlemsavgift
    inbetalas.

Genom att betala in medlemsavgiften för ett nytt år ger medlemmen samtycke till att 
uppgifter läggs in i medlemsregistret. Eventuella klagomål med anledning av Byalagets 
register skall lämnas till Datainspektionen. Har du frågor? Kontakta Rolf Harnert via 
E-post  rolf.harnert@envera.se eller mobil 070-60 11 687.

Nybrostrands byalags 
styrelsesammanträden:
Måndagar kl 18.30
2 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni

Missa inte!
På vår hemsida, Nybro-
strand.se finner du många 
fina rabatterbjudanden!
Utnyttja dem, spara sköna 
slantar!

Förnya ditt medlemskap 
för 2020!

Kostar endast 150 kronor. 
Nya som gamla medlemmar är 
välkomna!
Plusgiro 106196-9. Det går även bra 
att Swisha: 1232-16 46 48
Hjärtligt välkomna som 
medlemmar 2020!

En liten påminnelse!


