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Vinprovning 

Byalagets uppskattade vinprovningar återupptas nu efter pandemiuppehållet. 

Vinprovningen leds av Mats Aanesen som arbetar på Systembolaget i Ystad. Till vinet 

serveras en tallrik smakfulla mindre rätter. 

Plats:  Golfklubbens restaurang 

Tidpunkt: 22 oktober kl 18:30 

Tema: Spanien 

Pris: 300 kr/person 

Anmälan sker via mail till info@nybrostrand.se senast 2021-10-15. Antalet platser är 

begränsat till 40 personer. Bekräftelse på deltagande skickas ut från Byalaget senast 2021-

10-16. Avgiften skall betalas via swish till 1232 164 648 eller via bankgiro 5419-2562 efter 

bekräftat deltagande och senast 2021-10-20. 

Nybrostrand lyser 

Parallellt med Österlen lyser genomförs ”Nybrostrand lyser” den 5 november med start 

klockan 18:00 på Nybrostrands torg. 

Vi samlas på Nybrostrands torg och har en tipspromenad upplyst av ca 200 marschaller. 

Tipsrundan avslutas på Nybrostrands torg med korvgrillning vid ljuset av tända marschaller. 

Revisor 

I Byalagets stadgar anges att vi skall ha 2 ordinarie revisorer samt en revisorssuppleant. 

Tyvärr har en av revisorerna som valdes på årsmötet inte möjlighet att fullfölja uppdraget 

och styrelsen söker därför en annan person som är villig att ta på sig rollen som en av de 

ordinarie revisorerna. Intresserade ombeds kontakta Jan Ryd via mail till 

janne.ryd@gmail.com eller på mobil 0703-881 428 

Komposten 

Komposten i Nybrostrand som är öppen 2 timmar varje söndag från maj till och med oktober 

är mycket uppskattad av medlemmarna. Georg Persson har hittills varit ansvarig för 

komposten men har frånsagt sig ansvaret från nästa år. Byalaget söker därför ett team av 

medlemmar som kan tänka sig att ansvara för komposten. Arbetet innebär att hålla öppet 

2 timmar varje söndag samt att hålla ordning inom kompostområdet t.ex. genom att slå 

gräset. Vi tänker oss 4 - 5 personer som delar på ansvaret vilket skulle innebära att man 

ställer upp 2 timmar ca 1 gång per månad under perioden maj till och med oktober. 
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Intresserade ombeds höra av sig via mail till info@nybrostrand.se eller via SMS till 070-

6011687. Kan Byalaget inte räkna med hjälp kommer komposten att läggas ner. 

Byalaget vill samtidigt informera om att komposten stänger för säsongen den 31 oktober 

och inte den 7 november som tidigare angetts. 
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