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Promenad-loppis fredagen den 2 april klockan 13 - ca 15.  

Vi tar fram sådant vi vill sälja ur våra gömmor. Placerar det på ett bord eller på marken på 

den egna tomten intill gatan. Markerar med något färgglatt som syns längs gatan. Enkelt och 

bekvämt att bli av med allt onödigt. Förhoppningsvis kan detta locka ut en hel del bybor att 

uppleva att vår by lever. En aktivitet för alla åldrar även byns barn kan tycka detta är kul. Att 

tillsammans kolla här och var om det finns något att köpa för en billig peng. Du som vill sälja 

ser till att det hålls avstånd vid ditt bord. Är du inte där kan du be folk ringa på hos dig eller 

med mobilen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte samlas framför bord utan hålla avstånd 

under hela promenad-loppisen.  

https://www.nybrostrand.se/
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Valborgsmässofirandet 30 april? 

Tyvärr kan det sannolikt inte bli ett stort bål på stranden som samlar hundratals bybor på en 

och samma plats. Men vad kan göras tillsammans för att välkomna våren på vår strand? 

Kreativa lösningar behövs för att stå ut med pandemin. Vad sägs om att alla som vill hålla liv 

i vår tradition att mötas på stranden tar med sig ett eget bål. Tar med sig en bärbar grill etc 

lite grillkol och några pinnar. Placerar grillen med ca 10 meters lucka till nästa i en rad längs 

stranden. Trevligt att ha något gott att grilla och på avstånd umgås med sina nya grannar på 

stranden. Som vår sed bjuder lägger vi på våra medtagna pinnar/ved klockan 20.00. Blir vi 

många nog hjälps vi åt att tillsammans hälsa våren välkommen till vårt kära Nybrostrand. 

Vacker sång kan inte erbjudas men alla som har lust kan ge röst åt sin längtan att bli fri från 

pandemin och glatt sjunga ut sin längtan till vår och sommar. Bara kul, ingen störs av detta! 

Vad tycker ni om detta alternativa valborgsfirande? Hör av er på telefon, mail, hemsidan, 

facebook. I nästa byablad/medlemsinformation ger vi besked om det finns tillräcklig 

uppslutning för förslaget. 

 

Planerade aktiviteter beroende av pandemins/vaccinationens 
genomförande 

• Årsmötet får vänta att genomföras tills pandemi-reglerna så tillåter. Dröjer det väl 

länge överväger vi ett utomhusmöte. 

• Midsommarfirandet kan sannolikt inte genomföras som vanligt. Har du idéer om 

alternativa former så tar vi gärna mot förslag.  

• Nyinflyttarträff har vi planer på att genomföra så snart pandemin tillåter, 

inomhus/utomhus.  

• Nybrostrandsgolfen kan sannolikt genomföras och är planerad till söndagen den 18 

juli.  

• Prova på golf är en aktivitet som vi kanske kan erbjuda i samarbete med Ystad GK i 

maj.  

• Frukostmöten och en allsångskväll hoppas vi kunna genomföra i juli på Nybrostrands 

torg.  

Finns det förslag på annat som kan göras i pandemi-tiden ber vi dig höra av dig! 
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