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Vi önskar oss alla en god jul i Nybrostrand! 

Visst kan vi alla få en god jul trots Coronans fortsatta grepp om vår tillvaro. För de flesta av 

oss kommer att känna glädjen av att träffa nära och kära i helgen. En glädje som kan vidgas 

av att vara omtänksam och kontakta ensamma grannar. Till vår goda grannsämja i 

Nybrostrand hör till att knacka på och önska God Jul.  

Tag vara på Julfriden, stanna gärna upp ett tag, var också omtänksam om dig själv! Undvik 

stress och oro, då risken för hjärtinfarkt lär öka under julhelgen. Vila och njut av en promenad 

i vår fina natur i Nybrostrand och våra omgivningar. 

 Är du ofrivilligt ensam så kan du kanske själv ta kontakt med din granne och byta några 

vänliga ord. Vill du söka någon att samtala med anonymt så finns Äldrelinjen 020 22 22 33 

eller jourhavande präst på 0411 558500 eller på 112 nattetid. 

 

Julpynt från Nybrostrands förskola  

I samarbete med Byalaget har barnen på 
Nybrostrands förskola dekorerat och 
julpyntat pergolan på Nybrostrands torg. 

Byalaget tackar alla barn och pedagoger 
för det fina arbetet. 

 

 

 

 Vill du engagera dig i Byalaget? 

Har du lust att engagera dig i Byalaget? Inför kommande årsmöte i mars blir det några 

vakanser i styrelsen. Vill du inte vara med i styrelsen men vara lite till nytta ändå så finns 

det möjligheter för det. Vi kan tillsätta utskott för olika uppgifter/ansvar. 

Ju fler som bidrar med lite tid, kompetens och goda ideér, ju bättre verksamhet 2022. Hör 

av dig via mail till info@nybrostrand.se. 
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Komposten 

Kompostering av trädgårdsavfall är utmärkt ur kretsloppssynpunkt. Du som bor i 

Nybrostrand har flera möjligheter att bidra på ett miljösmart sätt när du vill bli av med ditt 

trädgårdsavfall.  

• Ett alternativ är att beställa kommunens avfallskärl för trädgårdsavfall och betala 

1696 kr/år för tömning varannan vecka under perioden april – november.  

• Ett annat bättre alternativ för er som är medlemmar är att utnyttja Byalagets 

kompost som är helt gratis. Här har du dessutom möjlighet att hämta kompostjord 

gratis för dina planeringsbehov eller kanske för att toppdressa gräsmattan. Byalagets 

kompost är normalt öppen varje söndag mellan kl 10 och 12 under maj t.o.m. 

oktober månader. 

För att kunna ha komposten öppen under den aktuella perioden behöver vi dock hjälp. 

Några medlemmar har redan anmält att man ställer upp men några fler hjälpande händer 

behövs. Ju flera medlemmar som delar på söndagarna desto mindre blir arbetsinsatsen. 

Vill du hjälpa till så maila till info@nybrostrand.se 
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