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Största byalaget
i kommunen!

Farligt avfall-bilen i Nybrostrand
Tisdagen den 1 juli kl 17-18 vid återvinningsstationen
Farligt Avfall-bilen tar bland annat emot:
• Kemikalier och sprayflaskor
• Småbatterier
• Bekämpningsmedel klass 3
• Bilbatterier
• Färg-, lack- och limrester samt nagellack
• Oljor (spillolja, dieselolja) och oljefilter
• Kvicksilverhaltiga material
• Ljuskällor (t.ex. glödlampor)
• Lösnings- och rengöringsmedel
• Elavfall upp till en mikrovågsugns storlek (t.ex. leksaker och mobiltelefoner)

Ordförande har ordet
Byalaget hade byavandring med kommunledningen i förra veckan.
Vi tog då upp att vi behövde en lokal
där våra seniorer och juniorer kan
bedriva olika aktiviteter.
Vi hoppas att kommunekologen kan
upprätta en skötselplan för strandängarna så att växtligheten på klitterna
bevaras som ett skydd mot havet.
Stora delar av klitterna
har redan försvunnit till havs.
Vi önskar belysning på gång- och
cykelvägen till Ystad, endast halva
sträckan har belysning.
Vi vill att ”bymitten” vid Hildurs snyggas upp inklusive nya träd och buskar
samt förbättring av asfalteringen.
Vi diskuterade även trafikproblemen
vid Örnvägen - Granvägen.
Vi hoppas att kommunledningen
återkommer snart med förslag till
åtgärder.
Före valet i september kommer kommunlednings svar att publiceras på vår
webbsida så att alla får veta hur kommunledningen ställer sig i dessa frågor.
Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag
Lägg upp www.nybrostrand.se som
favorit på din dator. Kolla ofta på:
www.nybrostrand.se
Meddela oss din emailadress så får
du automatiskt meddelande om våra
aktiviteter.

www.nybrostrand.se

Loppmarknad i Nybrostrand

Hitta oss på nätet med QR-kod!

Lördagen den 12 juli klockan 10 blir det loppis vid Hildas
LIvs och Grill. Ta tillfället i akt att bli av med det som inte
behövs längre! Eller kom och gör tidernas fynd

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

Medlemsavgiften
Du har väl inte glömt bort att betala årets avgift?
Den ger dig möjlighet att utnyttja alla rabatterbjudanden
som du finner på sista sidan.
Vidare får du använda vår egen kompost samt att delta i
Byalagets olika arrangemang. Det kostar endast 150:-/år.
Byalagets PG-nummer är 106196-9.
Ange namn och adress, gärna med din email-adress så får du
elektronisk info från Byalaget.

Midsommar i Nybrostrand!

...och i sociala medier

Åter dags för vårt mest välbesökta arrangemang.
I fjor var vi ca 800 personer som njöt av soligt och varmt
väder. Det dansades och tävlades. Sen öppnade sig himlen...
I år hoppas vi på fint väder under hela dagen!
Klockan 12 klär vi midsommarstången och klockan 14 börjar
sång och dans som i år leds av Georg Persson och Jan-Åke
Tånnander. Det bjuds på godisregn och lotteriförsäljning.
Välkomna!

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!

Sotning i Ystads kommun
Fira Nybrostrandsdagen 26/7

Februari 2013 gäller ett nytt sotningsavtal för Ystads Kommun. Byalaget hänvisar till Ystad Kommuns hemsida för mer
information och svar på frågor kring de nya sotningsreglerna.

Välkommen till en dag för hela familjen. Massor av aktiviteter bl.a. ponnyridning! Nybrostrandsdagen börjar kl 10 och
som vanligt sker det hela vid Hildas Livs och Grill.
Klockan 14 underhåller populäre Dr Hux & Mr Flux!

www.nybrostrand.se

Grannar mot brott
Tips på vad ni kan hjälpas åt med!
Allmänt:
• Hälsa på folk i området
• Fråga om de letar efter någon
• Gå på känsla
• Ni är “experterna” vad som är normalt
• Skriv upp bilnummer, bilmodell och färg
• Prata med varandra
• Använd bortaspärren på dörrlåset
• Tipsa polisen 114 14 alt mejl: tipsapolisen.skane@polisen.se
• Larma 112 vid pågående brott
Inomhus:
• Släpp aldrig en en okänd person i huset
• Invändig timer för aktivitetslampa & radio
• Förvara inte värdesaker synligt från fönster
• Märk dina saker
• Lämna inte fönster på glänt, även för en kort stund
• Medflyttning av telefon

Vid bortavaro mer än 1 dygn:
• Informera grannar att ni ska bort
• Ta hand om posten
• Kasta sopor i soptunnan
• Parkera på grannens uppfart
• Hänga tvätt i trädgården
• Skotta snö, klipp gräset
• Leksaker i trädgården
• Vrid persienner, markiser
• Trätofflor ute vid dörren
• Veckotidning, kaffekopp på köksbordet
• Sociala medier, Facebook, Twitter m.fl.
• Låt det se ut som om ni var hemma
Allt handlar om att skapa osäkerhet för tjuven!

Utomhus:
• Rörelsedetektor för utomhusbelysning
• Skymningsrelä
• Se över möjligheten att öka insynen i er trädgård
• Lämna inga stegar, verktyg eller trädgårdsredskap framme

Nybrostrandsmästerskapet i golf 2014
Den 20 Juli klockan 12.00 spelar vi golf på Ystad Golfklubb. Vi genomför årets mästerskap i tre klasser (under förutsättning att det är minst 5 i varje klass) Dam, herr
och junior och tävlingsformen är poängbogey.
Deltagarna måste ha officiellt hcp och vara medlemmar i Nybrostrands byalag.
Startavgiften är 50:- (Inkl. fika med bulle eller korv).
Eventuell Greenfee tillkommer för icke medlemmar i YGK.
Anmälan sker till www.ystadgk.se eller via Min golf senast den 18 juli kl 12:00.

Försvarande mästare:
Lotta Stigsson och Göran Larsson

Vår nya hemsida!
Styrelsen beslutade för ett tag sedan
att vi behövde en uppfräschning av
hemsidan. Nu kan vi presentera resultatet. Gå gärna in på http://www.
nybrostrand.se/ och bläddra igenom
de olika flikarna. Det gör ni genom att
klicka på de olika rubrikerna.
Sidan är fortfarande under justering så
har ni några synpunkter vill vi gärna att
ni hör av er. Är dessa genomförbara
inom kostnadsramarna och byalagets

Välkomna
Styrelsen för Nybrostrands byalag

policy kan en förändring genomföras.
För att en hemsida skall vara intressant och läsas behövs en ständig
förnyelse av information. Vi vädjar till
alla i byn att sända in intressanta små
nyhetsnotiser. Dessa kan ni sända in
under rubriken torget. Här kommer
även att finnas små annonser som t.ex.
Häcksax önskas låna eller hundpassning önskas.
Vi ser fram emot era besök på hemsidan.
/Webbmaster

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
Jan Ryd
070-388 14 28
jan.ryd@telia.com
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
070-312 180 7
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

