
Informationsblad från Byalaget till alla boende i Nybrostrand 

Vårt Nybrostrand  
 Nr: 22-01       

 

 

 

God fortsättning 2022 tillönskas alla Nybrostrandsbor !  

God fortsättning på 2022, hälsar vi från 
Byalaget styrelse! Ett nytt år som ljusnar 
dag för dag och vi längtar alla till våren i 
Vårt Nybrostrand utan pandemins 
hinder och begränsningar.  
 

I din hand har du just nu “Byabladet” 
som vi ger ett nytt namn, ”Vårt 
Nybrostrand”, ett namn som är mer 
inkluderande. Vårt Nybrostrand kommer 
att delas ut till alla hushåll i vårt 
samhälle flera gånger årligen.  
  

Till våra medlemmar fortsätter vi med att fortlöpande informera via mail eller sms efter behov. 

Vi har självklart också information på nätet. (se nedan) Vi fortsätter också med öppna 

styrelsesammanträden för medlemmar att delta i efter anmälan via mail/sms/telefon. 

Glädjande är att vi har haft en stor inflyttning i vårt Nybrostrand under 2021. Vi hälsar alla 

nyinflyttade riktigt välkomna till vårt fina Nybrostrand och vår trivsamma gemenskap. Vi 

hoppas att vi når dig som är nyinflyttad och vi kan intressera dig/ditt hushåll att bli medlem. 

(se nedan).  För er planeras en ”Nyinflyttarträff” som vi bjuder in till då pandemin så tillåter. 

Du är liksom våra medlemmar alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen närhelst du vill! 

Aktuella frågor i pågående kontakter med Ystad kommuns ledning är Gemenskapslokal, 

Cykelleden till Ystad och Kommunikationerna. Vi jobbar på att det kan skapas en 

gemenskapslokal i samband med utbyggnad av förskolan, att cykelleden till Ystad får 

belysning hela vägen från Nybrostrand och att vi får tätare bussförbindelser. (se enkät) 

Under det kommande året kommer vi 
att fortsätta engagera oss i olika 
kommunala frågor och driva på att 
dessa utvecklas positivt för alla 
boende i Nybrostrand. Vi hoppas 
också snart kunna bedriva vår 
normala verksamhet i gemenskap och 
glädje för alla i Nybrostrand. 
 
Jan Ryd ordf. 
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Byalagets skiss på aktiviteter 2022 

Traditionsenliga aktiviteter 
  
  

 

MIDSOMMARAFTON 
Midsommarfirande med musik och dans vid scoutstugan.  
 
  

VALBORGSMÄSSOAFTON 

Valborgsmässobålet 
tänds på stranden vid 
scoutstugan 

 

NYBROSTRANDSGOLFEN OCH PROVA PÅ GOLF 
Den årliga Nybrostrandsgolfen i samarbetet med Ystad 
Golfklubb för byalagets medlemmar.  

  

LOPPIS  
för medlemmar 
anordnas på  
Nybrostrands torg  

POLITISKT MÖTE OM NYBROSTRAND 
Bland annat planeras ett valmöte med 
företrädare för kommunens politiska partier där 
dessa svara på frågor från Nybrostrandsborna. 

 
 

  

 

 

 

ALLSÅNGSKVÄLL 
JAZZKVÄLL  m.m 
Trevliga stunder 
tillsammans! 
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Övriga planerade aktiviteter 
• Föräldramöte för diskussion om vad byn kan göra för 

våra ungdomar.  

• Nyinflyttarträff för all nyinflyttade. 

• Vinprovningar, Soppkvällar  m.m  
 

Alla beskrivna aktiviteter är dock beroende av Covidpandemins 
utveckling och dess regler för att minska smittan och kan därför 
behövas planeras om eller i värsta fall ställas in.  
 

 

Medlemskap i Byalaget 

Är du inte medlem så bli medlem och var med och påverka Nybrostrand i nutiden och i 
framtiden. 

Att vara medlem i Nybrostrands Byalag kostar 150 kr/år och hushåll. Betalning görs via 

Swish 1232 164648    eller   till bankgirokonto 5419-2562   

Ange ditt namn och adress vid betalning. 

Om du betalar via bankgiro använd gärna den bifogade bankgiroblanketten med förifyllda 
uppgifter. Ange även gärna din E-postadress och telefonnummer eller skicka ett mail till 
info@nybrostrand.se.  E-post använder vi för utskick av medlemsinformation.  

Genom att betala in medlemsavgiften samtycker du till att informationen läggs in i Byalagets 
medlemsregister. För information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR hänvisar 
vi till hemsidan. https://www.nybrostrand.se/byalaget/policy-hantering-av-personuppgifter-enligt-
gdpr/ 

Medlemskort som gäller vid utnyttjande av rabatter skickas ut efter inbetald avgift och i 
samband med kallelse till årsmötet. 

Välkommen som byalagsmedlem! 
 

Enkät om kommunikationer 

Styrelsen har i många år försökt få 

förbättrade kommunikationer främst till 

Ystad men även till stationen i Köpingebro.  

För att få mer tyngd i våra diskussioner 

med kommunen vill styrelsen veta vilka 

verkliga behov som de boende i 

Nybrostrand har. Resultatet från enkäten 

kommer att presenteras för Samhälls-

byggnadsnämndens ordförande i Ystad. 

Med detta informationsblad följer därför en 

enkät om våra busskommunikationer från  

 

 

Nybrostrand. Styrelsen skulle uppskatta att 

så många som möjligt svarar på enkäten. 

Ju fler som svara desto större tyngd.  

Svara senast 2022-01-31. 

 

mailto:info@nybrostrand.se
https://www.nybrostrand.se/byalaget/policy-hantering-av-personuppgifter-enligt-gdpr/
https://www.nybrostrand.se/byalaget/policy-hantering-av-personuppgifter-enligt-gdpr/


 
 

”Vårt Nybrostrand” 22-01  
  sida 4 av 4 

Nybrostrands historiska utveckling - vill du vara med och “forska”? 

Nybrostrands historia intresserar många i vår by. Vid ett frukostmöte samlades sextio 

personer och det resulterade i fortsättning i studiegrupper. Tyvärr kom pandemin och 

forskandet fick stanna upp. Nu tycks vi snart kunna fortsätta i någon/några grupper och 

därför inbjuder vi fler att vara med. Är du intresserad får du gärna ringa mig Kerstin 

Svensson, 0708691111 eller sänd mig ett mail på kerstinharriet@gmail.com. 

 

Möt oss på nätet 

Ni vet väl att byalaget finns på nätet. Ni kan hitta oss på 

• Facebook https://www.facebook.com/nybrostrandsbyalag 

• Instagram https://www.instagram.com/nybrostrandsbyalag  

• Hemsidan, https://www.nybrostrand.se. Delar av hemsidan kommer från nästa år 

endast att vara avsedd för medlemmar och lösenordsskyddad. Medlemmar kommer 

att erhålla lösenord för inloggning i samband med utskick av medlemskort. 

 

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 till nytta ändå så finns det 

möjligheter för det. Vi kan tillsätta utskott/adjungerade medlemmar 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. 

Styrelsen
Ordförande: 
Jan Ryd 
E-post: janne.ryd@gmail.com 
 

Vice ordförande: 
Rolf Harnert 
E-post: r.harnert@gmail.com 
 

Sekreterare (tills vidare): 
Anna Helgesson 
E-post: anna.helgesson86@gmail.com 
 

Kassör: 
John Axelsson 
E-post: info@figurant.se 

Ledamöter: 
Karolina Strand 
E-post: karolina.torlind@gmail.com 

Ewy Sätherström 
E-post: ewy@ystad.nu 

Dick Bexell 
E-post: dick.tillgrenbrexell@skane.se 

Suppleanter: 
Katarina Lasson 
E-post: kattislasson@gmail.com 

Jörgen Gullstrand 
E-post: jog62@outlook.com 
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