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Lättnader i pandemirestriktionerna gör att Byalaget börjar se ljuset i tunneln. Byalaget har 

därför börjat planera för genomförande av både traditionsenliga och nya aktiviteter. Vi är 

därför glada att i denna Medlemsinformation kunna informera om aktiviteter enligt nedan.  

OBS. Dock gäller fortsatt vissa regler om bland annat avstånd vilka måste respekteras. 

Tyvärr har styrelsen dock konstaterat att vårt vanliga midsommarfirandet inte kan 

genomföras med nu aktuella restriktioner. 

Årsmötet  

Årsmöte genomfördes söndagen den 20 juni i varmt och strålande väder med 18 närvarande 

medlemmar.  

Kortfattat kan nämnas att mötesdeltagarna godkände verksamhetsberättelsen, beviljade 

avgående styrelse ansvarsfrihet och valde ny styrelse samt nya revisorer. Till styrelsen 

invaldes Jan Ryd, Rolf Harnert, Anna Helgesson Karolina Strand, Dick Bexell, Ewy 

Sätherström, Katarina Lasson och Jörgen Gullstrand. I styrelsen ingår dessutom John 

Axelsson som invaldes på två år på förra årsmötet. Till revisorer valdes Jim Ewald och Anki 

Grunning. Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr per hushåll. Vidare fastställdes föreslagen 

verksamhetsplan samt beslutades om oförändrad policy. Ordföranden avtackade Georg 

Persson, Anders Blixt, Margaretha Andersson och Lars Rasmusson samt avgående 

revisorerna Jim Andersson och Jan-Erik Hahne för deras stora insatser i byalaget. 

Lyckosam ”Prova på padel” genomfördes den 22 maj 

I samarbete med Nybrostrands Tennisklubb provade 6 av våra medlemmar att spela padel 

på Nybrostrands tennisklubb lördagen den 22 maj. Tillställningen blev mycket lyckad. Tre 

kunniga instruktörer fanns på plats. De berättade om hur padelsporten växt fram och om 

Nybrostrands tennisklubb. Efter lagom mycket information och spelregler fick alla prova på att spela. 

Skickligt invigdes var och en i spelet och medlemmarna kunde glatt konstatera att det går att hålla 

bollen i spel även som nybörjare. 

    

https://www.nybrostrand.se/
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Lyckosamt ”Prova på Golf” genomfördes den 16 maj 

I samarbete med Ystad Golfklubb erbjöds våra medlemmar att gratis prova på golf! Vädret 

var prima söndagen den 16 maj och sju av våra medlemmar mötte upp. Golfklubben ställde 

upp med två erfarna golfare Brita och Britt-Marie för att instruera. Långa slag övades på 

drivingrangen. Kortare inspel blev det mot klubbens övningsgreen. Inte helt lätt att slå till en 

liten boll, inte ens en stillaliggande, med en lång klubba. Men våra medlemmar visade sig vara 

lovande talanger och uppskattade övningen och fick en trevlig förmiddag inklusive fika. Flera 

medlemmar blev sugna att spela golf framöver och en anmälde sig på direkten som medlem 

i Ystad Golfklubb och i kommande kurs för grönt kort. Ett lyckat samarbete för Golfklubben 

och vårt Byalag. 

   
 

Nybrostrandsmästerskapet i golf 2021 

Den traditionella tävlingen spelas söndagen den 18 juli på Ystad Golfklubb. Spelformen är 

slaggolf i tre klasser: herr, dam och junior, dock förutsätts att det blir minst tre i respektive 

klass. Anmälan sker på Min golf “Nybrostrandsmästerskapet 2021”. 

Ingen tävlingsavgift och ingen gemensam fika - (pandemi-anpassning). Startlistan publiceras 

på min golf. Lars Christersson är spelledare. christersson.l@gmail.com .  För att få delta i 

tävlingen krävs medlemskap i Nybrostrands Byalag eller nära anknytning till medlem. 

Vi ber er som har vandringspris hemma att ta med det. Priser kommer att delas ut i samverkan 

mellan Nybrostrands Byalag och Ystad Golfklubb. 
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Konst i Nybrostrand – vernissage och besök hos våra konstnärer! 

I samband med konstrundan på Österlen arrangerar Nybrostrands konstnärer en vernissage 

hos Hildas Livs och Grill torsdagen den 24 juni klockan 17-19. Konstnärerna kommer då 

finnas på plats. Samlingsutställningen kommer att häng kvar till den 4 juli. 

Våra konstnärer som ställer ut är: 

Sand o Lisa Olsson, Granvägen 7 
Birgitta ”Bim” Nilsson, Poppelvägen 3 
Birgitta Schultz 
Rickard Strand 
Jan Erik Sätherström 

 

Besök även gärna Lisa och Bim som har öppna ateljéer 
25/6 – 4/7, klockan 10-18. 

 

 

Allsångskväll för hela familjen 

Måndagen den 26 juli kl 17 blir det allsång för hela familjen vid Hildas under ledning av Louise 

Gustavsson. Dessutom medverkar Maria Nilsson och Karolina Strand. Maria har tidigare varit 

kantor i St Köpinge och har numera sommarhus i Nybrostrand. Ta gärna med picnickorg, egna 

stolar och parasoll/paraply beroende på väder. 

Välkommen 

 

Boulespel vid Hildas 

Alla medlemmar har möjlighet att spela boule på banorna vid Hildas. Byalaget har fyra 

uppsättningar bouleklot som finns i skåpet till höger i Pergolan. Skåpet är låst med ett 

kombinationshänglås med koden 271 (första siffrorna i vårt postnummer), där 2 avser siffran 

närmast låsbygeln. Efter spel skall kloten torkas av och återställas i skåpet.  

OBS: Glöm inte att trycka till hänglåset så att det låses. 

SPF Kabusa erbjuder även spel på banorna tillsammans med deras medlemmar varje torsdag 

med start kl 13:30. Även om du inte är medlem (ännu) är du oavsett ålder välkommen att 

prova på. 

https://www.nybrostrand.se/
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Prova på fiske i Nybroån - för barn och ungdomar! 

Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeklubb i samarbete med Ystad Golfklubb och 

Nybrostrands Byalag inbjuder till gratis ”Prova på fiske” i Nybroån för barn och ungdomar 

måndagen den 26 juli 9.00 - 12.00. Sportfiskeföreningen möter upp med Dan Thynell, Göran 

Svensson och Mats Bagge, alla erfarna sportfiskare, som assisteras av Jörgen Gullstrand från 

YGK och Byalaget. Anmälan ber vi er göra med email till danthynell@gmail.com .  

Mötesplats: Golfklubbens parkering vid gångstigen mot klubbhuset. 

Välkomna  

Prova på golf på sommarlovet 

Ystad golfklubb inbjuder till sommargolfträning för alla mellan 6 och 21 år under perioden 5 

till 29 juli. 

Tid:  Måndagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 12.  

Tisdagar mellan klockan 13 och 15, därefter spel scramble klockan 16. 

Pris 350 kr, gratis för medlemmar i Ystad golfklubb.  

För mer information och anmälan kontakta klubben på 0411-237802 eller via mail till 

pro@ystadgk.se. Ange vid anmälan hur många tillfällen du kommer. 

Floravandringar med Kerstin Svensson 

Kerstin Svensson ”floraväktare”, är välkänd och respekterad för sina kunskaper och 

engagemang för natur och miljö samt aktiv i Naturskyddsföreningen i Ystad. 

Kerstin bor i Nybrostrand och anlitas av byalaget som sakkunnig och som populär ledare vid 

frukostmöten och vandringar i Nybrostrands underbara natur. Kerstin planerar två nya 

förmiddagsvandringar i vår omgivning: 

• Tisdagen 6 juli med start klockan 9.00 på Kabusa vackra ängar nära hav och himmel. 

Samling sker vid grinden nedanför tornet på Kabusa. 

• Fredagen 9 juli med start klockan 9.00 på Nybrofältet med dess intressanta flora. 

Samling strax väster om talldungen Nybrofältsvägen 

Ingen anmälan behövs. Tag med vattenflaska och eventuellt en parasoll/paraply samt 

respektera att hålla pandemi-avstånd.  

Välkommen 

 

https://www.nybrostrand.se/
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Cykelturer med SPF  

Varje måndag under perioden 5 juli - 26 juli gör Spf-medlemmar i sällskap cykelturer till olika 

utflyktsmål.  Måndagen den 5 juli cyklar gruppen till Gammelgårdens fiskrökeri och café i 

stora Köpinge. Turerna startar klockan 18.00 från Hildas/Nybrostrandstorg. Även om du inte 

är medlem (ännu) är du oavsett ålder välkommen att hänga med. Om man vill beställa fika 

vid cykelturernas mål/vändpunkt skall detta anmälas till Gunnar Plate telefon 0733-162060. 

Loppis på Nybrostrands torg  

Söndagen den 18 juli mellan klockan 9 och 15 är det Loppis på Nybrostrands torg. Passa på 

att rensa i ladorna eller om ni mer känner för inköp att göra ett sommarfynd. Alla är välkomna 

att sälja och/eller köpa.  

På grund av pandemirestriktioner kommer vi att ha speciella förhållningsregler. Minst 3 m 

mellan angränsande bord/ställning. Platserna kommer att vara markerade och numrerade så 

att avstånd finns mellan varje loppisstånd/baklucka.  För att vi skall veta hur många platser 

som skall iordningsställas gäller att föranmälan måste göras senast 16 juli via mail till  

info@nybrostrand.se eller via SMS till 070-6011687. Ange ”Loppis” samt namn och adress. På 

plats anmäler ni er och får tilldelat ett platsnummer. Representant för Byalaget kommer att 

finnas på plats från kl 8:30 för tilldelning av plats och uppföljning av uppställning av bord m.m.  

OBS: Vid varje försäljningsställe skall finnas möjlighet till desinficering med handsprit. 

Nybrostrands historia och utveckling - succén 2019! 

Byalaget genomförde 2019 ett frukostmöte på temat Nybrostrands historia och utveckling. 

Mötet arrangerades utomhus och vi antog att ca 30 personer skulle möta upp, det kom drygt 

60! Dessutom blev det regnväder som tvingade oss inomhus hos Hildas. Hälften kunde sitta 

och hälften fick stå ända ut i dörröppningen. Trots besvären blev det ett mycket uppskattat 

frukostmöte. 

Två grupper har “forskat vidare”, dock med ett pandemiupphåll 2020, men nu ska det bli en 

återkoppling med fortsatta berättelser i lika positiv och glad anda! 

Ni inbjuds därför till ett uppföljande frukostmöte torsdagen 29 juli 9.00 på Nybrostrands torg. 

Mötet blir utomhus på torget - så medtag egen stol, parasoll/paraply och lite fika. 

Frukostbuffé som 2019 är inte genomförbart i pandemitider, tyvärr. 

Välkomna 
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Sensommarjazz på Golfklubben 

Byalaget arrangerar i samarbete med Ystad Golfklubb en jazzkväll på Golfklubbens innegård 

lördag den 14 augusti klockan 17 

Medverkande:   Gruppen ”Y-five”  (Ystad5),   Charlotta Blom, Florence Rooth och Karolina 

Strand – sång,  Henrik Lundström -bas och Mathias Tofte- bas. 

På grund av pandemin är antalet platser begränsat. Först till kvarn…… Bokning av biljett görs 

genom förköp av entrébiljett på 250 kr per person. Inbetalning skall göras i förväg till bankgiro 

5419-2562 eller via swish till 1232 164 648 under perioden 1 till 10 augusti. Märk betalningen 

”Jazz” och ange tydligt namn och adress. Anmälningslista kommer att finnas vid entrén. 

Restaurangen kommer att ha öppet för servering av dryck och något lätt att äta. 

Nyinflyttardag 

Byalaget planerar för genomförande av en ”Nyinflyttardag”, preliminärt den 12 september. 

Mer information kommer i nästa medlemsinformation som beräknas utges i augusti. 
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