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Nybrostrands byalag
Byalaget hissar nya segel för 2021
Härligt! Det ljusnar vid horisonten! Coronan kräver dock att vi alla sitter stilla i båten ett tag
till. Men efter vinter kommer vår. Vi ser ljuset i Corona-tunneln. Vaccination kan underlätta
våra liv. Snart ger sig också mörkret och vi får längre ljusare dagar.
Vi har fått en riktigt förlig vind i byalaget med kurs mot 2021. Positiva besked med erkänsla
från er, medlemmar i byalaget, om att fortsätta med byalagets verksamhet. Det är roligt att
många vill vara med att forma och genomföra verksamheten 2021. Så snart coronan viker sig
ska vi tillsammans mötas på nyåret för att planera för 2021. Det finns plats för fler, antingen
ingå i styrelsen, i utskott eller hjälpa till vid behov.
Följande Nybrostrandsbor bör särskilt nämnas då de erbjudit sig att ingå i styrelsen:
Anna Helgesson, Karolin och Rikard Strand, Per-Göran Andersson, Jörgen Gullstrand, Dick
Bexell Tillgren, Ewy Sätherström och Katarina Lasson. Fantastiskt roligt att vi kan bredda vår
kompetens, bli jämställda och samtidigt föryngra styrelsen.
Också värda att nämna är de som anmält sig vilja hjälpa till vid aktiviteter:
Bengt och Anne-Maj Olsson, Susanne Andersson, Riitta Strindlund och Björn Norrman samt
Thomas Haak, Björn Jakobsson, Göran Månsson som tillsammans med Georg Persson ansvarar
för komposten. Utöver dessa tjänstvilliga vet vi att fler ställer upp då så behövs, vilket känns
bra!
Jan Ryd (ordf)

Medlemskap år 2021
Bli medlem i Nybrostrands Byalag och var med och påverka vad som händer i Nybrostrand nu
och i framtiden. Som medlem har du möjlighet att ta del av alla våra aktiviteter som vi
förhoppningsvis kan återuppta under nästa år när pandemin har börjat avklinga.
Medlem för år 2021 blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften 150 kr till bankkonto
eller via swish. För att inte missa eventuell medlemsinformation i början av det nya året bör
du betala senast 2020-12-31.
Bankkonto:

9570 525 140 570 9

Swishnummer:

1232-16 46 48

OBS 1:

Medlemsavgiften gäller för hushåll (fastighet) och inte per person.

OBS 2:

Byalaget har under året övergått att informera medlemmarna digitalt via E-post och
SMS istället för utskick i brevlådorna. Glöm därför inte att meddela helst Epostadress till info@nybrostrand.se eller via SMS till mobilnummer 070-601 16 87.
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Bryt din “Corona-ensamhet”!
Nu är vi många som sitter ensamma! Pandemin förhindrar vårt vanliga liv. Visst är det jobbigt
men vi måste hålla ut ett tag till. Vara fortsatt försiktiga över helgerna som står för dörren.
Vi får umgås så gott det går på distans och uthärda, för vi är snart på väg mot ljusare tider.
Många hanterar kraven på avstånd och isolering med hjälp av sociala media. En del av oss
föredrar telefonen för att hålla kontakt. Vad mer kan vi göra tillsammans, hjälpas åt och göra
det bäst möjliga, i dessa tider? Vi som bor i Nybrostrand är tillsammans en stor gemenskap av
människor som alla berörs av Coronans krav. Visst ska vi hjälpas åt att klara av och bryta
“Corona-ensamheten, särskilt för bybor som tillhör “riskgrupper”. Som god granne kan du
knacka på hos någon, backa några steg för att hålla avstånd då dörren öppnas. Bara fråga “hur
står det till” som inledning på en pratstund. Är det kallt kan du istället ringa upp din granne,
det blir säkert lika välkommet. Den omtanken och glädjen hör hemma i Nybrostrand.
Har du andra förslag får du gärna ringa mig, Jan Ryd på 0703-88 14 28. Du är välkommen även
om du inte har något förslag utan bara vill prata en stund, jag svarar om jag kan. Byalaget har
försökt att göra mer för att övervintra “Corona-ensamheten” inför kommande helger men
restriktioner om avstånd och gruppstorlekar etc har tyvärr hindrat vår ambition.
Jag vill tipsa dig som tycker att det är jobbigt att vara ensam att ringa Äldrelinjen 020-22 22 33.
En rättighet utan kostnad, där det vardagar 8 - 19 och helger 10 - 16, alltid finns någon att prata
med. Jag har testat och fick en trevlig pratstund med en positiv människa. På äldrelinjen är du
alltid alldeles anonym.
Vår kyrka är alltid en tillgång i svåra tider. Nyttja denna möjlighet och kontakta vår församling
dagtid på 0411-55 85 00. Alla kontakter med kyrkan är anonyma. Dessutom finns det alla dagar
17.00 - 06.00 möjlighet ringa jourhavande präst på telefon nr 112. Vill du hellre skriva några
rader kan du gå in på “svenskakyrkan.se/jourhavandeprast” och det kan du göra på alla
dygnets timmar.
Vi får tillsammans kämpa med coronan ett tag till men det finns ett ljus i tunneln!

Tänk på att synas i mörkret!
Vi har nu gått in i den mörka årstiden och mörkret kommer tidigt på eftermiddagen. När ni är
ute är det viktigt att synas såväl på gator som på gång och cykelvägar. En billig och enkel
försäkring för att inte komma till skada är att använda reflexer vilket vi starkt rekommenderar.
Detta gäller både för vuxna och för ungdomarna som rör sig i området till fots eller på cykel. Vi
uppmanar även alla föräldrar att se över belysningen på barnens cyklar så att barnen syns när
dom cyklar i området.
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Hemsida och Facebook
Du vet väl att Byalaget har egen Hemsida och Facebook-konto.
På hemsidan ”www.nybrostrand.se” hittar du information om byalagets verksamhet,
ekonomi m.m. Här hittar du till exempel:
•
•
•
•

information om byalagets samråd och skrivelser med bland annat Ystad kommun,
Trafikverket med flera.
redovisning av styrelsen arbete i protokoll, årsberättelser, verksamhetsberättelser
med mera.
medlemsinformation via ”Byabladet” och det digitala informationsbladet
”Medlemsinformation”.
information om hur du blir medlem i byalaget.

På Facebook redovisas vad som händer i Nybrostrand samt byalagets olika aktiviteter. Här
kan du även komma med inlägg om du har något som du vill framföra om vår verksamhet.
Facebook kontot når du på ”www.facebook.com/nybrostrandsbyalag/”
Gå gärna in på hemsidan och/eller facebook-kontot och informera dig om våra aktiviteter.

Efter Jul kommer Nyår
I visan sjunger vi: ”Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen vara skall till påska men
det är inte sant för det är inte sant för däremellan kommer fastan”.
Men efter jul kommer också nyårsfirande. Som alla vet är de flesta av våra fyrfota vänner i
Nybrostrand inte så förtjusta i nyårsfirande med smällande raketer. Tänkt på detta när du står
och skall välja vilka pjäser du vill köpa. Undvik om möjligt smällande raketer och satsa istället
på vackra pjäser.

Styrelsemedlemmar
Ordförande:

Jan Ryd

janne.ryd@gmail.com

070-388 14 28

V. ordförande:

Rolf Harnert

rolf.harnert@envera.se

070-601 16 87

Sekreterare:

Georg Persson

georgpersson47@gmail.com

0703-12 18 07

Kassör:

John Axelsson

info@figurant.se

0704-48 81 99

Ledamot:

Anders Blixt

anders.nybrostrand@gmail.com 0411-55 07 37

Suppleant:

Margaretha Andersson

ethaandersson@hotmail.com

0411-55 01 10

Suppleant:

Lars Rasmusson

lasse.rasmusson@gmail.com

0701-11 89 49

Adjugerad:

Anna Helgesson

anna.helgesson86@gmail.com

0707-31 89 56
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