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Största byalaget
i kommunen!

Information från styrelsen

Ordförande har ordet

Det har hänt en del på byggsidan i Nybrostrand under det gångna
året. Elva nya hus har byggts och ytterligare en färdig husplatta är
klar. Utöver dessa har det även beviljats ytterligare några nya byggnadstillstånd, så Nybrostrand fortsätter att växa!

Det blir nog ingen vinter i år.
Tänk om våren redan är på ingående?
Det känns onekligen overkligt men
spännande.
Någon gång i april månad kommer
en hel stab från Ystads kommun för
att diskutera med byalaget om vi har
några speciella önskemål som de kan
uppfylla. Vi kommer att återigen, som
så många andra år, försöka få ett hus
att disponera för att kunna bedriva
fritidsaktiviteter i för både juniorer
och seniorer. Nybrostrands Byalag är
det största byalaget i Ystad Kommun
så vi får hoppas att vi i kraft av det kan
hävda våra önskemål speciellt nu när
det dessutom är valår.
Vi behöver få veta era synpunkter om
det är något som ni tycker att vi ska ta
upp på detta möte. Skicka ett e-mail
till mig om vad ni tycker att vi ska ta
upp, fleming@visionet.se

Under det gångna året har Byalaget arrangerat Vinprovning, Midsommarfest, Nybrostrandsdagen, Österlen lyser, Nybrostrandsmästerskapet i Golf samt satt upp en julgran vid Hildas. Vi ser gärna
frivilliga krafter som deltar i förberedelserna inför våra aktiviteter.
Styrelsen har under året deltagit i Byarådsmöten, tillfällen då alla
byalag i Ystad kommun träffas för att diskutera vilka frågor vi skall
ta upp på samrådsmötet med kommunen.
Byarådet har under året även arbetat med att revidera det samrådsdokument som upprättats mellan Ystads kommun och Byarådet.
Vidare har styrelsen också deltagit i Samrådsmöten, tillfällen då alla
byalag träffar representanter från kommunen (Kristina Bentz, Kent
Mårtensson, Christel Jönsson, Ewa Alvén och olika representanter
från förvaltningar) som skall besvara någon aktuell punkt på agendan från Byarådet.
Vi har haft 8 styrelsemöten, deltagit i 2 Samrådsmöte samt 2 Byarådsmöten.
Lars Christersson

Hitta oss på nätet med QR-kod!

Vakans i Byalagets styrelse
Finns det någon som vill medverka
i Byalagets arbete och även påverka
så finns möjligheten nu att deltaga i
styrelsearbetet.

Ladda hem en QR-läsare till din smartphone och du kan läsa
nybrostrand.se direkt i mobilen!

Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag

...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!

www.nybrostrand.se

Baraspara

Körsång!

Just nu pågår en telefonoffensiv från ett företag som heter
Baraspara som erbjuder sig att finna den elleverantör som
säljer den billigaste elen. Baraspara ger sken av att man tagit
över elavtalsfrågan från vår representant Bertil Jansson.
Företaget har inte Byalagets mandat i fråga. Det är enbart
Bertil Jansson på 550131 som företräder Byalaget gällande
elavtal. Ring gärna honom om ni har några frågor om elavtal.

Vid Valborgsbålet onsdagen den 30 april, som arrangeras av
Scouterna, kommer Stora Köpinges kyrkokör att medverka!

Nybrostrand då och nu

Glöm inte bort att betala din medlemsavgift för 2014. Den
ger dig möjlighet att utnyttja rabatterbjudanden som du
finner på sista sidan. Vidare får du använda vår egen kompost och delta i Byalagets olika arrangemang. Det kostar
bara 150 kr/år. Byalagets PG-nummer är 106196-9. Ange
ditt namn och adress, gärna med din email-adress så får du
elektronisk info från Byalaget.

Byalaget efterlyser bilder från förr. Har du bilder som visar
hur det såg ut innan Nybrostrand började växa till vad det
är i dag, skicka då in dem till oss , gärna med en förklarande
text. Vi tar också emot bilder från dagens Nybrostrand.
Varför inte en vacker naturbild? Nybrostrand ståtar med
en särdeles fin miljö med hav, strand, skog, öppna fält och
Nybroån. Sänd in dina foton till någon av oss i styrelsen.
Digitala bilder skickar du till: christersson.l@ystad.nu
Den här vackra skymningsbilden har vi fått från Agneta
Sjöström Persson.

Välkomna och stäm upp tillsammans med dom!

Årets medlemsavgift

På årsmötet 23 mars...
... kommer vi att berätta om hur man kan lyckas med att
jaga mullvadar i trädgården.
Bra att veta för den som inte tycker om dessa djur.
... vidare kommer kriminalkommisarie Arne Andersson att
berätta om olika förslag om hur vi ska öka säkerheten i byn.
“Hur kan vi tillsammans öka säkerheten i vårt närområde?”

Vinprovning!
– viner inför grillsäsongen
Byalagets kompost
Öppnar för säsongen söndagen den 4 maj. Här kan du som
medlem, kostnadsfritt göra dig av med komposterbart trädgårdsavfall. OBS! Vi tar inte emot kvistar, grenar eller vintergrönt avfall av typen cypress, tuja etc. Alltså bara material
som snabbt förmultnar.
Kompostjord finns också att hämta. Kostnadsfritt naturligtvis. Öppettider för hela säsongen är söndagar klockan 10-12.

Fredagen den 23 maj klockan 19.00 är ni välkomna till
scoutstugan i Nybrostrand.
Tommy Lundström tar oss med på en resa till Frankrike,
Italien, Chile, USA och Australien – allt i vinets tecken.
Han bjuder dessutom på bilder från vinodlingar och natur.
Sanna och osanna anekdoter samt matrecept som passar
till vinerna utlovas.
Pris per person 200:-.
Anmäl dig senast 16 maj till Carina Ivansson
på tel 0411-55 09 65 eller email carina.ivansson@hotmail.com.

Välkomna! Anders Blixt, kompostansvarig

Ett förtydligande
Appropå texten i senaste Byablad så avsåg begränsningen
att nå stranden/tältningen, inte nybyggnationen, vilket inte
framgick tydligt av texten. Byalaget värnar om växtligheten
på klitterna så att de kan motstå havet och klarar pågående
klimatförändringar. Både öster och väster om Nybrostrand
är det problem med stranderrosion.
Vi ska absolut skydda växtligheten på klitterna.
Kommunen har nu i ett år lovat att lägga en skötselplan för
att skydda strandängarna, så att de fortsatt, kan vara ett av
kommunens vackraste strövområden.

www.nybrostrand.se

Årsmöte Nybrostrands Byalag
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) söndagen den 23 mars 2014 kl 11.00.
Plats: Scoutstugan (söder om Nybrostrandsbadet) i Nybrostrand.
1

Föredragningslista

2

Justering av röstlängd

3

Val av ordförande för stämman

4

Val av sekreterare för stämman

5

Val av två justeringsmän för stämmoprotokoll, tillika rösträknare

6

Godkännande av kallelse

7

Godkännande av föredragningslista för stämman

8

Styrelsens verksamhetsberättelse

9

Förvaltningsredovisning (resultat- och balansräkning för 2013

10

Revisionsberättelse för 2013

11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013

12

Beslut om föreslagen budget för 2014

13

Fastställande av årsavgift för 2015

14

Val av ordförande t.o.m. ordinarie föreningsstämma 2015. Nuvarande Fleming Eklund

15

Val av tre (3) styrelseledamöter för två år t.o.m. Föreningsstämman 2016
Nuvarande: Jim Ewald, Carina Ivansson, Anders Blixt

16

Fyllnadsval av en (1) styrelseledamot för 1 år t.o.m. Föreningsstämman 2015
Nuvarande: Crystal Hayter har avsagt sig uppdraget

17

Val av en (1) styrelsesuppleant för 2 år t.o.m. Föreningsstämman 2016
Nuvarande: Birgitta Schultz

18

Val av två (2) revisorer för år 2014. Nuvarande: Christian Ejlertsson och Jim Andersson

19

Val av en (1) revisorsuppleant för 2014. Nuvarande: John-Erik Hahne

20

Val av valberedning bestående av ordförande och två (2) ledamöter
t.o.m. Föreningsstämman 2015.

21

Behandling av inkomna motioner

22

Beslut om Byalagets policy

23

Information och meddelande från styrelsen

24

Övriga ärenden

25

Stämman avslutas

Ärenden/motioner, som medlem önskar ta upp till behandling på föreningsstämman,
anmäls skriftligen och skall vara ordföranden, Fleming Eklund, Bussmevägen 2, 271 71 Nybrostrand
tillhanda senast den 16 mars 2014.
Efter föreningsstämman serveras kaffe. OBS! Tag med föredragningslistan!
Styrelsen för Nybrostrands Byalag önskar alla välkomna!

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.
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.
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.
11. Ystads Låsservice AB, Lämnar 10 % rabatt på ordinarie sortiment. Gäller ej kopiering av nycklar. Regementsgatan 3.
Tel. 0411-55 99 88.
12. Roomexpo. 15 % rabatt på inköp hos oss på det nya utbudet, och 20 % på det
begagnade. Tenngatan 8, www.roomexpo.se.

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
Vice sekreterare
Jim Ewaldh
0411-739 51 info@lasservice.se
Ledamot
Crystal Hayter
0411-55 01 76
crystal@ystad.nu
Ledamot
Anders Blixt
0411-55 07 37
anders.nybrostrand@
gmail.com

13. Hildurs Livs. Handla för minst 200:- och få 5 % rabatt, gäller ej Lotter, Tidningar,
Cigaretter (visa medlemskortet).

Ledamot
Georg Persson
070-31 21 807
georgpersson@hotmail.
com

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”.

Ledamot
Birgitta Schultz
0411-211 826
bipo.schultz@gmail.com

www.nybrostrand.se

