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Kära medlemmar!
”Snart är Nybrostrand färdigbyggt! Sedan blir det fortsatt satsning på Köpingebro!” – Det är stadsarkitektens
besked på byalagets årsmöte i våras. Hon fortsatte –
”det finns inte mer mark, Försvaret hindrar i öster, sjön
i söder, väg och golfbanan med ån i väster och jordbruksmarken i norr.
Min första tanke – färdigbyggt? Får vi med allt som vi
vill ha i Nybrostrand för en fortsatt positiv utveckling?
Samtidigt är logiken i hennes resonemang självklar.
Miljötänket i olika avseenden blir avgörande och vägledande i samhällsutvecklingen framöver. Köpingebro har
potential då där finns järnvägsstation och bebyggbar
mark.
Vid ett uppföljande möte med kommunen klarnade bilden för oss i byalagets styrelse. Det brådskar! Vi måste
ta mer aktivt ansvar i den process som sker.
För det första måste vi få veta vad vill vi, alla boende i
vårt kära Nybrostrand. Hur vill vi att vår by ska utvecklas? Vi hoppas att alla oavsett ålder säger sitt. Under
mottot MITT NYBROSTRAND vill vi ta del av vad du
vill. Vad du tycker om i vår by och som du vill värna.
Vad du saknar och vill få med innan byn är ”färdigbyggd”. Du kan lämna ditt bidrag via mail till någon av
oss i styrelsen (se baksidan på byabladet). Eller i text,
foto eller teckning på papper, inlämnat till Hildas. Alla
är välkomna att ringa oss i styrelsen om det är mera
praktiskt. Vi vill ha med alla! Tar gärna emot teckningar
från barnen i vår by. Foton från de som föredrar det. Vår
ambition är att redovisa allt på ett kommande bya-träff
i början av nästa år. Där vill vi diskutera och ta fram
riktlinjer för hur vi vill Nybrostrand ska utvecklas.

påverka politikerna och i förhållande till staden Ystad.
Skånetrafiken är en annan aktör som vi gemensamt bör
ta oss an. Koppla ihop busslinjerna med tågen genom
en ”länk” mellan våra byar. Här bör Ystad kommun
också ta ett ansvar.
För det tredje så vill vi i byalagets styrelse arbeta
transparent och öppet. Våra sammanträden blir öppna
i fortsättningen och du som vill delta för att ta upp en
fråga eller bara ta del av vad vi gör är hjärtligt välkommen. Vi har fått vakanser i styrelsen under året så plats
finns för den som vill prova på att ingå i ”vårat gäng”. Vi
ses första måndagen i månaden dvs i år den 2/10, 6/11
och 4/12 med början 18.30. Vi ber dig slå en signal eller
sända ett sms till mig någon dag innan så bjuder vi på
fika och meddelar lokal. Vi vill också be er att ofta kolla
vår hemsida eller facebook så blir ni löpande uppdaterade och kan även den vägen ta upp frågor med oss i
styrelsen.
Kort om - Mitt Nybrostrand - Jag vill stärka gemenskapen genom att få till stånd mer aktiviteter av intresse
för alla åldrar. Bättre ta till vara naturliga mötesplatser
i vår fina utemiljö och få tillgång till
lokaler inomhus. Ser gärna att vi tar till
vara de resurser vi har i oss alla boende i
Nybrostrand men också genom mer samverkan med andra intressenter. Jag vill ha
en aktiv by som gärna fokuserar på Miljö,
Hälsa och gemensam Trivsel.
Jan Ryd
Ordförande i Nybrostrands byalag

För det andra talar allt enligt min mening, för att vi bör
samverka med Köpingebro så att båda våra byar kan
utvecklas i balans och komplettera varandra. Det framkom nämligen vid uppföljningsmötet att det finns planer för Köpingebro som helt bortser från det faktum att
Nybrostrand ligger så nära att vi snart är sammanväxta.
Om vi samverkar kan vi finna gemensamma lösningar
som gagnar båda byarna. Det ger oss mera tyngd att
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Nybrostrandsmästerskapet
i golf

Nybrostrand Lyser
I år lyser Nybrostrand fredagen den 3 november klockan 18.00.
Alla bybor och medlemmar är välkomna till en trevlig stund
vid Hildas. Tag gärna med egna marschaller. Byalaget bjuder på
grillad korv!
Och så håller vi tummarna för ett fint väder.

Drönare i Nybrostrand
Av rubriken kan man tro att en sällsynt fågel uppenbarat sig i vår
by. Alls inte! Men en liten envis farkost fann för gott att hänge
sig att utöva insyn på en tomt i somras. Otillbörligt? Knappast
möjligt att besvara frågan då lagstiftningen är väldigt tillåtande,
rentav uppmuntrande, att använda sådana tingestar i goda och
nyttiga syften. Vi bejakar visst ny teknik i gott syfte. Men användning av drönare får inte störa den
personliga integriteten och skapa
missämja grannar emellan. Är
det ungdomar bakom spakarna ber vi deras föräldrar
ta ansvar och ge barnet
ifråga vägledning.

Denna regniga och blåsiga sommar har
dagarna med sol varit få.
Men även i år lyckades vi pricka in en
dag med perfekt väder för golfspel.
Mästerskapet spelas enligt tradition på
Ystads Golfklubb.
Juniorerna lyser med sin frånvaro emedan seniorerna är väl representerade
både i dam- och herrklass.
De regerande mästarna Bitte Schöön
och Göran Larsson kunde inte försvara
sina titlar.
Byalaget ordförande överräckte vandringspriserna till de nya
mästarna 2017:
Britta Lexeus
och Alf Petersson, till vilka
vi gratulerar
till segern.

Byalagets kompost
Söndagen den 5 november stänger vi
grindarna för säsongen. Välkommen
åter första helgen i maj!

Ibland går
det för fort...
...aldeles för fort. I vår by gäller 30 km
som alla vet.
Vissa gator är breda och fina, kanske
inbjuder de till ökad fart. Många barn
skall ta sig till och från skolbussen och
är väldigt utsatta. De är lite oberäkneliga. Det skrattas och stojas och de
kanske inte uppmärksammar ett fordon
som närmar sig. Så lätta på gasen. ”Barn
är mjuka – bilar är hårda”.
Och alla som kommer från höger har
förkörsrätt, som också alla vet.
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Vinprovning och trevlig samvaro!
20 och 27 oktober!
Sommaren har passerat nästan obemärkt och nu lägrar sig hösten över vår by. Härligt på sitt sätt med mysiga
kvällar med tända ljus då vinden tjuter runt husknutarna. Då är det också dags för vinprovning och trevlig
samvaro. Vi dubblerar liksom i våras med förhoppning att alla som vill, kan vara med.
Två fredagar att välja på, den 20 eller 27 oktober med start 18.30.
Mats Aanesen leder kvällarna liksom tidigare och platsen är densamma, Golfklubbens Restaurang. Priset oförändrat 250 kr per person med kontant betalning på plats.
Mats ska inviga oss i ”äkta eller fejkade blandviner” En guide till dagens vinvärld där ökat intresse och försäljning av ekologiska viner sker, samtidigt som viner med snygg och smart design blir storsäljare. Visst låter
det intressant! Blir provning av ekologiska och biodynamiska viner från flera kontinenter samt ett och annat
designvin.
Anmäl dig/er till Jan, Margaretha eller Fleming – se baksidan på byabladet – antingen på telefon eller mail.
Välkomna!

Lyckat midsommarfirande
Undrar om vi inte tangerade fjorårets publikrekord? Massor av glada människor tog tillfället i att att dansa runt vår
midsommarstång.
Lek- och sångledare var vår egen Georg Persson som ackompanjerades av dragspelaren Lars-Gunnar Larsson, som för
övrigt återkommer nästa år!
Kul att se många bekanta som kommit ”hem” till Nybrostrand
för att fira och umgås. Till de som hjälpte till på förmiddagen
för att färdigställa, klä och resa midsommarstången riktas ett
varmt tack! Vi var 12 personer – och kul hade vi.

Dragspelaren Lars-Gunnar Larsson tillsammans med Georg
Persson.
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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. 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).
2. Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. Kontakta Bertil Jansson om ni har frågor
gällande avtalet Tel. 0411-55 01 31.
3. Intersport, Hamngatan. Rabatt 10 % vid köp överstigande 200 kr, gäller på ordinarie priser.
4. Service Electra, Vigavägen 4, Köpingebro 10 % på reparationer och service av vitvaror, AC på bilar samt värmepumpar. Gäller ej vid utnyttjande av Rot/Rut (fr.o.m.
1/1-17) Medlemsbevis måste uppvisas direkt för tekniker vid besök! Tel 0411-55 09
20.
5. 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.

Kontaktuppgifter
styrelsen
Ordförande
Jan Ryd
070-388 14 28
janne.ryd@gmail.com
Vice ordförande
Georg Persson
0703-121 807
georgpersson47@
gmail.com
Kassör
Margareta Andersson
0411-55 01 10
ethaandersson@
hotmail.com
Ledamot
Anders Blixt
0411-55 07 37
anders.nybrostrand@
gmail.com

6. 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
Lisa Persson
073-698 63 26
lisadahl302@
gmail.com

7. Ystads Låsservice AB, Lämnar 10 % rabatt på ordinarie sortiment. Gäller ej kopiering av nycklar. Regementsgatan 3.
Tel. 0411-55 99 88.

Suppleant
Jim Ewaldh
0411-73951
info@lasservice.se

8. Roomexpo. 15 % rabatt på inköp hos oss på det nya utbudet, och 20 % på det
begagnade. Tenngatan 8, www.roomexpo.se.

Suppleant
Fleming Eklund
0411-55 11 08
fleming@visionet.se

9. Hildurs Livs. Handla för minst 200:- och få 5 % rabatt, gäller ej Lotter, Tidningar,
Cigaretter (visa medlemskortet).
10. 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”.
11. Design Juniq AB, Nybrostrand. Unik design och styling. 10% rabatt på
Färg&Stilanalyser. Tel: 0708-960403 www.designjuniq.com
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Suppleant
Jenni Sandell
070-896 04 03
juniq@home.se
Suppleant
Lisa Stoltz-Nilsson
070-9696 712
lisastoltznilsson@
gmail.com

