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Medlemsinformation 2020-03 
   

Sommargolfen för våra ungdomar blev en succé 

Efter Byalaget initiativ har Ystad golfklubb anordnat sommargolf för unga, där juniorgolfare 

instruerar ungdomar hur golf spelas på gräs, i sandbunker och på green samt en del om regler 

m.m. Ett 40-tal ungdomar har hittills provat på under ledning av instruktörerna Kasper och 

Oliver. På bilderna nedan ses Astrid från Ystad, Ella från Nybrostrand samt instruktörerna 

Kasper och Oliver, båda från Nybrostrand. 

   

Astrid från Ystad Ella från Nybrostrand Kasper och Oliver 

Arrangemanget har pågått sedan slutet av juni och fortsätter fram t.o.m. sista veckan i juli. 

Sommargolfen är gratis för ungdomarna eftersom aktiviteten finansieras via EU-projektet La 

Source/Leader. Missa inte tillfället resten av juli, tipsa era ungdomar att droppa in och prova 

på, måndagar – torsdagar kl 9:00 – 11:00. 

Byavandring 

Kommunen har bjudit in till Byavandring i Nybrostrand onsdagen den 2 september kl 13-14:30. 

Medverkande från kommunens sida är politiker och tjänstemän från samhällsbyggnads-

nämnden. Byalaget medverkar med representanter från styrelsen. 

Byavandringar är ett led i kommunens landsbygdsutveckling. Syftet med Byalagsvandringarna 

är att ge möjlighet att diskutera för kommunen och byalagen gemensamma frågor och studera 

lokala förhållanden. Byalagsvandringarna dokumenteras genom anteckningar. Byalaget vill 

gärna ha in synpunkter från medlemmarna hur man ser på framtiden t.ex på åtgärder som kan 

öka trivseln i området, förbättra boendemiljön, lyfta fram brister  eller annat som ni anser 
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viktigt att föra fram till kommunen. Skicka ett mail senast 2020-07-31 med en kortfattad 

redovisning av dina synpunkter till rolf.harnert@envera.se 

Spela Boule 

Ni som är intresserade av att spela boule har möjlighet att spela på Boulebanan på 

Nybrostrands torg. Byalaget har köpt in 4 stycken klotset som finns till utlåning. Klotseten finns 

i en träbox som monterats på en av pergolans stolpar i väster. Boxen är låst med ett hänglås 

med sifferkod. Koden är de tre första siffrorna i Nybrostrands postnummer dvs ” 271” som 

ställs in på låset kant. Efter användning ber vi er att torka av kloten och lägga tillbaka dessa i 

fodralet och i boxen. Glöm inte att låsa genom att trycka ihop låset samtidigt som ändrar 

koden. Med tanke på coronasmittrisken gäller Folkhälsomyndighetens riktlinjer att hålla 

avstånd. Eftersom kloten används av många så spelar vi med handskar på.  

Nybrostrandsgolfen, Påminnelse 

Glöm inte Nybrostrandsmästerskapet 2020 den 19 juli kl. 1200.  Anmälan sker via Min golf. 

Spelformen är slaggolf för tre klasser, dam, herr och junior. Förutsättning är  minst tre i klassen. 

Startlistan kommer att skickas via  e-mail till var och en samt på Min golf. Mästerskapet 

genomförs med vissa justeringar mot normalt på grund av coronaapandemin. Vi tar inte upp 

någon anmälningsavgift, därför ingen bjudfika. Vi skriver inte några scorekort. Varje startgrupp 

utser istället en som för resultatet för alla i bollen. Kortet fotograferas och sänds in till 

christersson.l@gmail.com. Det blir ingen samling efteråt med prisutdelning. Priserna kan 

istället hämtas senare i YGK reception. För er som har vandringspriset hemma ber vi er att ta 

med det till den 19 juli. Välkomna. 

Coronan får vika för aktiva Nybrostrand 

Parallellt med Ystad golfklubbs sommargolf för ungdomar genomför Nybrostrands Tennisklubb 

tennisskola dit en del unga med föräldrar söker sig. Padelbanan har är en succé och med full 

aktivitet från morgon till kväll, härligt. Tog en tur bortom till badet också det med god belägg-

ning denna halvklara blåsiga dag. Vilken aktivitet vi kan visa upp, vi i Nybrostrand, härligt!    
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