BYABLADET

21-01

Våren kommer till Nybrostrand - trots pandemin!
Visst är våren på väg till vårt kära Nybrostrand! Det doftar så då vågorna möter vår fina
sandstrand. Dynerna och strandängarna gräs bjuder oss redan dofter som minner om
sommaren. Våra träddungar silar vinden och
ger också de sina dofter. Från norr förnimmes
den brukade åkermarkens dofter. Som en av
många golfare i vår by, lystrar jag gärna till
porlandet från Nybroåns väg genom golfbanan
på väg mot vår strand. Visst är våren nära och
pandemin börjar vika vilket är hoppfullt!
Jan Ryd

Byalaget i Nybrostrand
Byalaget hävdar, tillvaratar och driver Nybrostrands intressen i Ystad kommun.
Det med kraft då flertalet hushåll är medlemmar och avgiften är endast 150 kr/år
Byalaget genomför trivselaktiviteter för alla åldrar. Vi informerar alla medlemmar löpande
samt har en styrelse med öppna sammanträden för alla medlemmar.
Ännu inte medlem? Se sid 4 hur enkelt du kan bli det. Välkommen!
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Valborgsmässoafton brukar vi av tradition
mötas i hundratal på vår strand. Vi brukar ha
ett stort bål, fin sång och stor gemytlig
gemenskap. Men inte i år på grund av
pandemin. Byalaget kan inte ta initiativ till
firande
som
samlar
ens
mindre
folksamlingar på grund av pandemins
regler. Vi hoppas att ni individuellt på
lämpligt sätt firar att våren är här!

Prova på golf!
Ystad Golfklubb erbjuder i samarbete med Byalaget alla boende i Nybrostrand att gratis prova
på golf. Golfklubben ställer upp med instruktörer, klubbor och bollar. De bjuder på fika, korv
och dryck. Du/ni anmäler er till på telefon 0411 550350 eller via internet info@ystadgk.se. Det
finns två tillfällen att välja på:
•
•

lördagen den 15 maj 10.00 - 12.00 eller
söndagen den 16 maj 13.00 - 15.00.

Aktiviteten kommer att genomföras säkert i enlighet med gällande pandemi-regler.

Prova på padel!
Nybrostrands Tennisklubb erbjuder i samarbete med Byalaget alla boende i Nybrostrand att
gratis prova på padel:
•

lördagen den 22 maj kl 9 -11.

Klubben ställer upp med instruktörer, racketar och bollar. Byalaget bjuder på fika, korv och
dryck. Anmälan görs till fredrik@roxenius.se. Aktiviteten kommer att genomföras säkert i
enlighet med gällande pandemi-regler.
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Styrelsen informerar
Byalagets styrelse har genomfört två
sammanträden utomhus i stor pandemisäker ring på stående fot. Det senaste mötet
genomfördes via zoom på nätet. Vi är ett
stort glatt gäng som håller ställningarna och
planerar styrelsearbetet och Byalagets
verksamheten framöver. Vill du vara med du
också, så är du välkommen. Vi avser utöka
styrelsen så att fler som vill kan vara med.
Årsmötet tror vi oss kunna hålla i juni/juli.
Styrelsen ska fortsätta med öppna
sammanträden där alla medlemmar efter
anmälan kan delta och ta upp sina frågor. Vi
arbetar transparent och våra protokoll och

annan information finns att tillgå på
Byalagets hemsida, www://nybrostrand.se

Foto: Rickard Strand

Byalagets aktiviteter framöver
Midsommarfirandet

Vår stora folkfest som samlar hundratals barn och vuxna kan
troligen inte genomföras på sedvanligt sätt i år.

Nybrostrandsgolfen

I juli månad lär vi kunna genomföra den årliga
Nybrostrandsgolfen söndagen den 18 juli.

Nyinflyttarträff

Då vi har många nya Nybrostrandbor vill vi genomföra en
Nyinflyttarträff snarast möjligt.

Frukostmöten och
allsångskväll

Vi vill återuppta Frukostmöten och allsångskväll på
Nybrostrands torg i juli månad.

Alla dess aktiviteter är dock beroende av pandemins utveckling och dess regler för att minska
smittan.
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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 all våra aktiviteter som vi
förhoppningsvis kan återuppta när pandemin har börjat avklinga. Genom Byalaget kan du även
göra din röst hörd till exempel, vad behöver Nybrostrand för att bli ett ännu bättre ställe att
bo och vistas i för dig och din familj? Genom medlemskapet stödjer du även byalaget i
diskussioner med kommunen i frågor som berör Nybrostrands utveckling.
Medlem för år 2021 blir du enklast genom att betala in medlemsavgiften 150 kr till bankgiro
eller via swish.
Bankgiro:

5419-2562

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.

Information om Byalagets stadgar, policy, årsredovisningar, verksamhetsberättelser och
verksamhetsplaner, samt skrivelser till kommunen och andra myndigheter m.m. finner du på
vår hemsida www.nybrostrand.se. Här finns även information om styrelsens löpande arbete
samt kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar.
Vi finns även på Facebook med information om våra aktiviteter, se
https://www.facebook.com/nybrostrandsbyalag/
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