
Information från din församling

Din församling, Stora Köpinge församling. Försam-
lingen har fyra kyrkor Stora Köpinge, Stora Herrestad, 
Borrie och Öja. Våra gudstjänster och mässor alternerar 
på alla fyra. 

Församlingen bedriver körverksamhet och barnverksam-
het läs mer om tider och plats i församlingsbladet eller 
på  www.svenskakyrkan.se/stkopinge Välkomna att delta 
i verksamheten.

Har du frågor ring expeditionen 0411-55 86 50 måndag, 
onsdag och fredag 10-12. Ni är välkomna att besöka  
kyrkorna. 
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NYBROSTRAND
Framtida utbyggnad i västra delen

Förutsättningar för bebyggelse i västra delen av 
Nybrostrand skall utredas i ett planprogram
Området är i huvudsak tänkt för bostäder men kan 
även innehålla förskola, skola, omsorgsboende och 
eventuellt någon form av service. Den 7 oktober i 
Filmsalen på Regementsområdet fick alla som ville, 
tycka till och lämna förslag och önskemål på inne-
håll och utformning av det nya planområdet.
Representanter från Samhällsbyggnad, Plan och 
Bygg presenterade förutsättningar för de närvarande, 
de flesta Nybrostrandsbor. Synpunkterna var många, 
där infarterna till området, matargatorna, boendefor-
mer, planering av eventuell förskola och bevarande 
av områdets växtlighet, diskuterades flitigt. 

   
OBS! I detta BYABLAD 

medföljer inbetalningsavi. 

På årsmötet 2008 beslöts att från och med år 2009 är 
avgiften per medlem (hushåll) i Nybrostrands byalag 
150 kr. Inbetalningen betalas via girering eller på den 
medföljande avin på postgiro: 10 61 96-9. 
Betala gärna efter årsskiftet och fram till 28/2.

God Jul & ett 
Gott Nytt År
Önskar styrelsen i 

Nybrostrands byalag alla 
gamla och nytillkomna 

medlemmar.



Cykel- och gångvägen
Cykel- och gångvägen fram mot Kabusakorset är nu 
färdig och fortsätter nu mot Hammar, som redan är klar 
för asfaltering. Detta beräknas vara helt färdig i slutet 
av april 2009. Cykel- och gångvägen är ”tänkt” att fort-
sätta till Kåseberga men osäkerhet råder när och om 
denna sträcka kommer att påbörjas. Det beror på en 
mängd olika faktorer, som t.ex. att det ännu inte finns 
något beslut för gång- och cykelväg från Hammar till 
Kåseberga.
Det handlar om ekonomi och prioriteringar från både 
Ystads kommun och Vägverket. I praktiken kan det 
dröja flera år innan vi kan cykla säkert till Kåseberga. 

Året lider mot sitt slut! Träden har tappat sina löv 
och blåsten viner runt husknutarna. Likväl, så är det 
underbart att komma hem till Nybrostrand, på kväl-
larna efter sitt arbete. Att få krypa upp i soffan efter 
maten, med en sprakande brasa som värmer en, vil-
ken lycka!

Det var med en liten klump i magen, jag tog över 
ordförandeklubban i våras. Nu känns det faktiskt 
riktigt bra. Jag har satt mig in i arbetet, tillsammans 
med styrelsen. Vi har haft många och långa diskus-
sioner, som gett upphov till skratt och glada minnen. 

Det som har gjort mest inverkan på mig, är mötet 
med våra politiker i filmsalen i höstas. Tänk att vi 
bor i en kommun, där de bjuder in de boende till att 
få ”önska” inför byggandet av ett nytt bostadsområde 
här i Nybrostrand. Vissa kanske tycker att detta är en 
självklarhet, men de erfarenheter som jag bär med 
mig från andra kommuner, säger något helt annat! 

Jag hoppas ni har lagt märke till våra nya fina skyl-
tar för ”Grannsamverkan”. Under sommaren så var 
det några mindre stölder i Nybrostrand. Kanske 
var några av dem bara pojkstreck, men det vet vi 
inget om! Vi är i alla fall väldigt glada, att tack vare 
”Grannsamverkan”, så har vissa ärenden kunnat 
avfärdas mycket snabbt. Vaksamma grannar har kun-
nat ge tips, och på så sett har sakerna kommit tillbaks 
till rätt ägare. Fortsätt att tala med varandra och ta en 
extra titt på grannens hus, då de är på semester eller 
har åkt till sin vinteradress!

Många julkramar på er alla!
Ordförande 

Jeanette Blomquist
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Höstens vinprovning med vår trogne somelier Bent Williams blev en höjdare. Han slussade oss 
igenom de fyra italienska vinerna, inklusive tilltugg samt ett måltidsvin. Till detta vin serverades 
en härlig italiensk buffé från golfrestaurangen i Nybrostrand. Begivenheten gick av stapeln den 
26 september för fullt hus.

VINPROVNINGVINPROVNING
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Nedanstående information är ett utdrag från 
Ystads kommuns hemsida angående cykel- och 
gångvägar till och  från Kåseberga.

Ovanstånde bild är ett collage



Mästerskapet för 
Nybrostrandsboulen.

 
I mitten av maj började som vanligt Byalagets boule-
spel. Vi samlas på tisdagskvällarna och spelade under 
gemytliga former under c:a en och en halv till två 
timmar. Banorna var jättedåliga, trots att eller p.g.a. 
att kommunen lagt på ett lager stenmjöl. Det blev för 
mycket stenmjöl och det var alldeles för mjukt, vilket 
resulterade i stora hålor i banorna och inget ”rull” 
på kloten. Kurth-Erik Nilsson från SPF Kabusa 
har under sommaren saltat, vattnat och räfsat så mot 
slutet av augusti var banorna rätt så bra. Christer 
Carlsson som leder byalagets boule har också räfsat 
och försökt rätta till banorna inför tisdagskvällarna. 
Som vanligt hade vi i slutet av säsongen kvaltävling-
ar till Nybrostrandsmästerskapen. 6 lag ställde upp i 
tävlingen. Det spelades semifinal och final lördagen 
den 6 september.

RESULTAT:

1:a Bertil Berglund och Torsten Persson, 

2:a Elsa och Kurth-Erik Nilsson 

3:a John-Erik Hahne o Chister Carlsson.

Prisutdelning hölls i samband med att byalaget bjöd 
på kaffe inne hos Hilda. Prisutdelare var Byalagets 
ordförande Jeanette Blomquist.

Elläget för oss i 
Nybrostrands- och 

Köpingebros byalag

Vi har fortfarande ingen vinter i syd- och mellan-
sverige. Vattenmagasinsfyllnaden är inte riktigt till-
fredställande i Sverige, men inom elområdet ligger 
det i stort sätt på medel under de senaste åren. 
Det är fortfarande problem med kabelförbindelsen 
mellan Norge och Sverige. Vidare är tre  kärnkrafts-
anläggningar ute för revision. Dessa skall startas upp 
under denna månad med start den 9/12 och den sista 
den 21/12, så det ser ganska ljust ut när det gäller att 
få ner elpriserna inom den närmsta framtiden.
 
Utfallet över våra olika avtalsformer
 De som valde tryggheten i ett fast avtal har inte gjort 
något fel fram till idag. Ser vi till ”spotavtalet” ligger 
genomsnittet på Nordpool på 49,252 öre/kWh t.o.m. 
november om man väger detta mot förbrukning under 
året blir utfallet  i genomsitt 43,67 öre/kWh, för när-
varande är ”spoten” sjunkande i takt med olje- och 
kolprisnedgång.
 
Förväntan om lägre elpriser inom räckhåll!
Det finns en förväntan om fortsatt nedgång på el-
priserna och vi har en ständig bevakning på utveck-
lingen för att låsa priset i ev. 3 år. Vi avvaktar igång-
körningen av kärnkraften för att se hur den påverkar 
priserna, även osäkerheten i världskonjunkturen påver-
kar elpriset. 

Jag vill också informera att Hydro Energi bytt namn 
till ”Enkla Elbolaget”, detta påverkar inte våra kon-
takter, då de finns kvar i det ”nya ” bolaget.
Om inget speciellt händer på elmarknaden kommer 
mer information på årsmötet. 
Frågor besvaras av undertecknad på tel 0411-55 01 31

Bertil Jansson  
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1.   Heinrich Färg & Måleri AB, Ystad. 
 0411-194 22. 20% rabatt på verktyg och   
 färg. (Rabatt lämnas ej på kampanjvaror).

2.  Bild&Ljud, Euronics, Ystad. 0411-170 75
 10% rabatt på inspelningsmedia och 
 tillbehör.

3.  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).

4.  Ystad Plantskola, 0411-105 38, 
 fax 105 78. 15% rabatt på buskar, träd,   
 perenner, som t ex: Barrväxter, frukt- och   
 prydnadsträd, bärbuskar, rosor, exotiska   
 växter och slingerväxter 
 (Rabatt lämnas ej på nedsatta priser).

5.  Lugna Lagunen, Apgränd 3a, Ystad.    
 0411-130 55. 10% rabatt vid massage   
 och hudvårdsbehandling.

6.  Vi jobbar aktivt med att sänka el-avtal. 
 Kontakta Bertil Jansson om ni har 
 frågor gällande avtalet 
 Tel 0411-55 01 31. 
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Bosse Johansson
Ledamot INFO-ansv.
Pilkvägen 6.
0411-550 550
bossereklam@ystad.nu

Kersti Liljegren
Kassör
Hökvägen 5.
0411-55 02 39
kersti.liljegren@telia.com

Karin Lundewall
Suppleant
Envägen 4. 

Gustaf Svensson
Ledamot Vice.sekreterare
Näckrosvägen 8.
0411-128 74
gustaf.svensson@swegon.se

Jeanette Blomquist
Ordförande
Andvägen 1.
0411-55 07 65
jeanette.blomquist@svedalaskolor.nu

Birger Jönsson
Sekretarare
Tranvägen 1. 
0411-55 08 74
pappabi@swipnet.se

Ingrid Ejlertsson 
Ledamot/ansv. Grannsamverkan
Grantoppsvägen 4.
0411-551519 (sommar)
0417-210 28 (vinter)
fronedal@sjobo.nu

Jim Andersson
Vice ordf. Represtant 
i Byalagsrådet
Nysörtsvägen 4.
0411-738 30
jim.r.andersson@telia.com

Mons Billgren
Suppleant 
Nattviolsvägen 3 
0411-551464
eva_billgren@hotmail.com

Rabatterande företag till Byalagets medlemmar
TAG MED MEDLEMSKORTET DÅ NI HANDLAR!

7. 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.

8. Intersport, Hamngatan. 
 Rabatt 10% vid köp 
 överstigande 200 kr.

9. Hans Anders Bygg ger 10% på 
 ordinarie sortiment. Undantag: Netto- 
 priser och kampanjvaror.
 Tel 55 75 00 
 Adress: Spaljegatan 1. Ystad. 
 Vid större projekt begär offert!

10. Service Electra Stationsvägen 18. 
 Köpingebro 10% på reparationer av   
 hushållsmaskiner! 
 Tel 0411-55 09 20.

11.  Lokalföreningen i Löderup lämnar 10% på  
 våra redan låga priser. Gäller byggnads  
 material. Vid större inköp begär offert.
 Storg.. 31, 276 40 Löderup 0411-55 86 80 
 Fax 0411-52 42 50. www.sll-loderup.se

Nybrostrands Byalagsstyrelse kontakta oss om ni har frågor eller åsikter.

Brevlåda för avgående post
töms kl.17.00 vardagar.

Byalagets styrelsen har nu ordnat så att 
tömningen sker kl.17.00 på vardagar. 
Platsen är densamma, vid  Hildurs butik. 
Vi tackar  postterminalen för snabbt age-
rande och deras tillmötesgående. 
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• Byalaget
• Styrelse
• Info från styrelsen
• Aktiviteter
• Policy & stadgar
• Bli medlem
• Medlemsförmåner
• Byabladet
• Tipsa byalaget

• Bli medhjälpare
• Grannsamverkan
• Nybrostrand
• Karta
• Bildarkiv
• Samåkning
• Kommunikationer
• Skola & förskola
• Köp och sälj

Dessa rubriker ligger på Nybrostrands hemsida
www.nybrostrand.se


