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Ordförande har ordet
Byalaget har genomfört sina planerade aktiviteter
under 2013 med stor framgång. Vårt fokus har speciellt varit aktiviteter för barnen.
Vi har också försökt förmå Trafikverket att sätta in
åtgärder för att få ner fordonshastigheten på riksväg
9 genom byn för att få ner buller och avgasutsläpp.
Maxbullret ligger på 85-90dB, hade det varit en
arbetsplats så hade det varit krav på hörselkåpor.
Forskningen har nu kommit fram till att risken för
stroke ökar vid ett liv i trafikbuller. Med dom nya
hastighetstavlorna tror vi att det numera är 25% som
håller hastigheten mot tidigare 20%.
Huvudproblemet är att trafikbullret är för högt
p.g.a för höga hastigheter. Lokala bussar och tunga
lastbilar är dom värsta syndarna med för höga hastigheter.
Fastighetsavdelningen på Ystad kommun har nu
gett Köpingebro IF långtidsarrende på campingplatsen samt även dispens från strandskyddet för att
fotbollsföreningen ska kunna bygga en större

serviceanläggning på strandskyddad mark.
Vi anser att det är för stort ingrepp i naturen
enbart för att fotbollsföreningen ska kunna öka sin
kassa.
Fotbollsföreningen får disponera kommunens
naturskönaste område utan att det ens gjordes en
konsekvensutredning.
Allmänhetens möjligheter att nå stranden blir
numera begränsade beroende på detta beslut av
kommunens politiker och tjänstemän.

Dags för att förnya ert medlemskap!
Precis som förra året kostar det endast 150 kronor för hela
hushållet. För det får ni massor av rabatter, utnyttja vår kompost,
delta i byalagets arrangemang, med mera. Över 400 hushåll är nu
medlemmar, och vi är det största byalaget i Ystads kommun!
Så, välkomna, nya som gamla medlemmar!

Betalar du via dator, så glöm inte att ange namn (om du redan
är medlem) eller namn och adress (för nya medlemmar). Bifoga
gärna din email-adress, så får du elektronisk info från byalaget.
Hjärtligt välkomna!
Hur mycket du kan spara som medlem i byalaget, kan du läsa om
i en separat artikel i Byabladet! BETALAS SENAST 28 FEBR 2014!

Vi har också haft diskussioner med kommunen om
att få disponera kommunens hus, det med halmtak
vid badet, som allaktivitetshus åt våra juniorer och
seniorer men kommunen har istället valt att hyra ut
huset till stugbyentreprenör.
Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag
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Vad får man ut för 150 kr
årsavgift i Nybrostrands Byalag?
När det gäller rent ekonomiskt så finns det många rabatterade köpställen. Jag har till exempel
handlat på Colorama med 20% rabatt. Silikatfärg för ytterväggsmålning 10L för 1.403 kr, fick med
rabatten betala 1.122 kr. Gavlar och fönster behövde också en överstrykning med täcklasyr, 10L
med en kostnad på 2.471 kr med rabatten gick det på 1.977 kr. Jag har fått en minskad kostnad
med 774 kr, alltså är medlemsavgiften betald för 5 år framåt !
Georg Persson

Hitta oss på nätet med QR-kod!
Ladda hem en QR-läsare till din smartphone och du kan läsa
nybrostrand.se direkt i mobilen!

Österlen Lyser
Det var med stor möda och stort besvär då vi försökte
(och lyckades) tända 150 marschaller i och kring infarten till
Nybrostrand. Vädret var väl inte så där “tjolahoppsan”, men
efterhand strömmade medlemmar och övriga intresserade till
med sina egna marschaller. Till slut såg det väldigt trevligt och
pampigt ut med ljusen vid infarten samt stjärnan på boulbanan, inramad av marschaller. Enligt ”grillmästar” Jim Ewaldh
fixades 110 korvar (varav 2 blev väldigt välgrillade, direkt på
glöden). En trevlig stund, en kulen novemberkväll. Vi återkommer 2014!

...och i sociala medier
Visste du att Byalaget även finns på Facebook och på nätet.
Hitta och Gilla oss, så håller du koll på vad som händer i
Byalaget samt kommande aktiviteter.
Samma information - tre ställen!

Anders Blixt

Fotoarkiv
Vi har ambitionen att sätta samman ett
fotoarkiv av bilder från Nybrostrand. Riktigt bra bilder
premieras med ett års fritt
medlemskap i Byalaget. Gärna med en text
till bilden också. Hade
varit trevligt om vi kunde
delge detta till kommande generationer.
Maila era bidrag till:
christersson.l@ystad.nu

Sotning i Ystads kommun
SÖRF har nu ett nytt sotningsavtal med Ystad kommun. Här
kan sotning beställas. Fortfarande går
det också att ansöka om ”egensotning”
för sin fastighet på särskild blankett
som kan erhållas från Byalagets ordförande Fleming Eklund 0411/551108.
Därefter kan annan godkänd sotare
utföra sotningen.

www.nybrostrand.se

Tänk på att...

Medlemskap i Nybrostrands Byalag

30 km i timmen gäller i byn. Ibland går
det lite väl fort. Och så var det det här
med högerregeln, den gäller naturligtvis i hela området.

Varför bör du, som bor i Nybrostrand, vara medlem i Nybrostrands Byalag?
Det finns åtskilliga anledningar –
Byalaget arbetar på olika sätt med grannsamverkan för att motverka brott.
Byalaget ordnar aktiviteter som midsommarfirande, Nybrostrandsdagen med
gratis attraktioner för barnen, Österlen lyser, vinprovning m.m.
Byalaget bjuder in boende i Nybrostrand till golftävlingen om titeln ”Nybrostrandsmästare”.
Medlemmar får tömma komposterbart trädgårdsavfall i byalagets kompost, varje
söndag maj-okt, i stället för att köra det till Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga, ca 1,5 mil bort.

Hundbajs!
Snälla! Ta upp bajset efter
er hund, för allas trivsel.

Byalaget för Nybrostrandsbornas talan med kommunledningen genom regelbundna möten. Ju fler medlemmar desto tyngre väger våra argument.

Årsmöte
i Byalaget äger rum söndagen den 23
mars klockan 11.00 i Scoutstugan.
Separat kallelse kommer.

Hjälp vår snöröjare!
Av entreprenören som svarar för
snöröjningen i byn har vi fått snöpinnar som han vill att vi placerar vid vår
tomtgräns för att markera kantstenar
och trappor som göms i snön. Han
vill på detta sätt undvika köra sönder
saker som göms i snön. Snöpinnarna
är av kortare modell och bör placeras
ut snarast innan första snön kommer.
Dom finns för egen avhämtning på
ordförandens p-ficka på Bussmevägen 2
i Nybrostrand.

Byalaget för diskussioner med kommunen för att få en
skötselplan över campingen. Bl a är inte platsen för
camping utmärkt.
Arbetar för att få till stånd en åtgärdsplan för
uppfräschning av hela området vid affären.
Cykel- och gångbanan mot Ystad saknar belysning
flera km och behöver även göras säker för cyklister.
Byalaget har arbetat för att få sänkt hastighet av
trafiken på Riksväg 9 genom byn vilket, som god
början, lett till skylt som mäter och blinkar
rött om hastigheten är över tillåtna 50
km/tim.
Medlemskapet i
Nybrostrands
Byalag ger
betydande
rabatter hos
ett antal företag.
Listan över aktuella
företag finns i Nybrostrands Byablad.

www.nybrostrand.se

Förmåner för dig som medlem!
Som medlem i Nybrostrands Byalag har du genom uppvisande av
medlemskortet rabatter och förmåner i enlighet med nedanstående lista.
OBS! Vissa av rabatterna förändras, kolla alltid listan innan inköp!
1. Nordsjö Ide & Design, Ystad. 0411-194 22. 20 % rabatt på verktyg och färg. (Rabatt
lämnas ej på kampanjvaror).
2. Gösta Svensson Cykel AB, Ystad. 0411-55 51 23. 10 % rabatt på nya cyklar (utan
inbyte) och cykeltillbehör (rabatt lämnas ej vid extrapriser och reparationer).
3. Ystad Plantskola, 0411-105 38, fax 105 78. 10 % rabatt på buskar, träd, perenner,
som t ex: Barrväxter, frukt- och prydnadsträd, bärbuskar, rosor, exotiska växter och
slingerväxter (Rabatt lämnas ej på nedsatta priser).
4. Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. Kontakta Bertil Jansson om ni har frågor
gällande avtalet Tel. 0411-55 01 31.
5. Österlens Sko & Lädertjänst, 10 % rabatt. Åsavägen 150 i Nybrostrand. Ring gärna
innan ni kommer 070-743 08 42. Gäller även butiken i Tomelilla, Bangatan 10 Tel.
0417 144 63.
6. Intersport, Hamngatan. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr, gäller på ordinarie priser.
7. 44:ans Bygghandel ger 10 % på ordinarie sortiment och gratis lånesläp vid materialköp. Tel 52 26 65 Adress: Vångavägen 2 i Glemmingebro.
8. Service Electra Stationsvägen 18. Köpingebro 10 % på reparationer och service av
vitvaror, AC på bilar samt värmepumpar. Medlemsbevis måste uppvisas direkt för
tekniker vid besök! Tel 0411-55 09 20.

Kontaktuppgifter
styrelsen
Ordförande
Fleming Eklund
0411-55 11 08
fleming@visionet.se
Vice ordförande
Lars Christersson
0411-157 09
christersson.l@ystad.nu
Kassör
Margareta Andersson
0411-55 01 10
ethaandersson@hotmail.com
Sekreterare
Carina Ivansson
0411-55 09 65
carina.ivansson@hotmail.com

9. Lokalföreningen i Löderup lämnar 10 % på våra redan låga priser. Gäller byggnadsmaterial. Vid större inköp begär offert.
Storgatan 31 i Löderup, Tel. 0411-55 86 80, Fax 0411-52 42 50.

Vice sekreterare
Jim Ewaldh
0411-739 51 info@lasservice.se

10. Colorama Färghuset i Ystad AB, 0411-55 74 00. Villakonto som ger upp till 20
% rabatt på färg och tillbehör. (Gäller ej kampanjvaror). Här finns färg, tapet, golv,
kakel, golvläggning.

Ledamot
Crystal Hayter
0411-55 01 76
crystal@ystad.nu

11. Ystads Låsservice AB, Lämnar 10 % rabatt på ordinarie sortiment. Gäller ej kopiering av nycklar. Regementsgatan 3.
Tel. 0411-55 99 88.
12. Room Expo. Beg kontorsmöbler (max 3 år gamla). Nya och beg designmöbler,
designlampor och sängar. Som medlem i Byalaget får du 10% rabatt på hela sortimentet. Vi finns på Tenngatan 8, Ystad tel 0709-14 66 23. www.roomexpo.se
13. Hildurs Livs. Handla för minst 200:- och få 5 % rabatt, gäller ej Lotter, Tidningar,
Cigaretter (visa medlemskortet).
14. Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart trädgårdsavfall i
byalagets kompost och hämta kompostjord. Komposten är öppen 10-12 på söndagar under ”trädgårdssäsongen”.

www.nybrostrand.se

Ledamot
Anders Blixt
0411-55 07 37
anders.nybrostrand@
gmail.com
Ledamot
Georg Persson
070 312 180 -7
georgpersson@hotmail.
com
Ledamot
Birgitta Schultz
0411-211 826
bipo.schultz@gmail.com

