Nr 1/12 – Informationsblad till alla hushåll
i Köpingebro i april 2012

Hemsida, Facebook, ny logo och design
Byalaget håller på att bygga upp en egen hemsida. Snart
kan du kolla på www.kopingebro.se och se vad som
händer i byn! Vi finns redan nu på Facebook. Gå in och
gilla oss och få färsk information om vad som är på gång.
Vi har också fräschat upp vår design för all tryckt information samt tagit fram en ny logo. Fjärilstemat har sin
grund i att i stort sett alla fjärilar som flyger omkring i
Ystadtrakten kläcks här i Köpingebro, vilket vi tycker är
en positiv symbol för byalaget.
Partytälten hyrs ut i ny regi
På grund av ändrade skatteregler för föreningar kommer
byalaget att sälja de tält som funnits för uthyrning.
Tobbe Johansson tar över. Du når honom på mobil
0709-82 42 10 (kvällstid och helger). Priset för medlemmar i byalaget är även i år 400 kr/uthyrningstillfälle.
Hämtning/lämning på Stationsvägen 3 (det röda magasinet). Tänk på att reservera i god tid!
Dags för byavandring
Vartannat år genomförs byavandring med representanter från Ystads Kommun, där byalaget har möjlighet att
framföra önskemål om förbättringar i byn. Har du något
förslag som du vill ta upp? Meddela då någon i styrelsen
senast den 30/6.
Sommaröppet på biblioteket
Byalagets styrelse kommer även denna sommar att hålla
öppet på biblioteket. Mer info kommer att finnas på biblioteket, på byalagets anslagstavla vid Ge-Ma Livs,
på Facebook och på hemsidan. Håll utkik!
Medlemsavgiften
är 75:- per
hushåll.

Shoppingtur till Heiligenhafen den 2/6
Vi kan erbjuda ett begränsat antal platser i samarbete med
Nybro-camping och Thells bussar. Det blir möjlighet till
shopping på bland annat Calles, Fleggaard och Aldi.
Bussen hämtar och lämnar i Köpingebro. Priset är
350 kronor per person. Först till kvarn! Byalagets medlemmar har förtur. Mer information erhålls vid anmälan.
För bokning ring Anders Lundin, tel 55 09 43 eller
mobil 070-643 09 43.
Byalagets årsmöte
Årsmötet anordnades i år på vandrarhemmet Violen. På
styrelsens förslag beslutades att medlemsavgiften från och
med 2013 höjs till 100 kr per år och hushåll. Efter formalian höll Postens utdelningschef en kort information, se
nedan. Mötet avslutades med en uppskattad rundvandring
på vandrarhemmet.
Samlingsplatser för privata brevlådor
På årsmötet informerade Postens utdelningschef om
önskemål/förslag att införa samlingsplatser för privata
brevlådor i Köpingebro. Har du tankar kring detta,
hör omgående av dig till någon i styrelsen!
Styrelsen
Ordförande: Ann-Helén Hallin, tel: 55 10 45,
annhelen73@telia.com
Vice ordförande: Martina Soomro, tel: 178 97,
martinasoomro@hotmail.com
Kassör: Anders Lundin, tel: 55 09 43,
alundin1959@hotmail.com
Sekreterare: Lena Persson, tel: 782 76,
lenamaria.alm@hotmail.com
Ledamot: Ann-Margret Olander, tel 55 00 90,
amo@profileramarketing.com
Ledamot: Tobbe Johansson, tel 0709-82 42 10,
tobbes.fixarassistans@telia.com
Ledamot: Mikael Arvidsson, tel 55 12 50,
mikael_arvidsson@telia.com
Ledamot: Eva Jarl-Pettersson, tel: 55 00 58,
evajarlpettersson@kopingebro.nu
Suppleant: Maria Andersson, tel: 169 74,
maija.75@hotmail.com
Se utförligare uppgifter på anslagstavlan
vid Ge-Ma Livs.
Vi önskar en skön vår - missa inte Valborgsmässofirandet i Nybrostrand!
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Vi ses på Köpingebrodagen den 6/6 kl 10-17!
Var med och delta i invigningsparaden, som startar kl 10.
Samling på parkeringen vid Nybrovägen framför Parkens
förskola. Under dagen blir det underhållning för både liten
som stor. Knallar, föreningar/företag, tändkulemotorer,
ansiktsmålning och gratis leksaksloppis för barn hela
dagen. Ponnyridning kl 11-13. Parkouruppvisning med
Markus Stjernfeldt och hans gäng kl 11-13 och kl 15-17.
Barnfavoriterna Rockis och Poppis uppträder kl 14. Det
serveras god mat, dryck, kaffe och kaka till självkostnadspris i mattältet, där svängiga Nya Stup och trubaduren
Glen Patrik Nilsson står för musiken. Vi hoppas att ni har
förståelse för eventuella störningsmoment exempelvis
avstängning av vägar, ljudnivå, framkomlighet etc.

