
Årsmöte
Byalaget håller årsmöte torsdag 10 mars kl 18:30 i 
Fritidsgården, Åvägen. Vi bjuder på 
fika. Efter årsmötet kommer Christian 
Thorsén från Acriplan Brandskydd och 
informerar om brandsäkerhet i bostad.
Ingen föranmälan. Välkommen!

Vi söker styrelsemedlemmar
Vi söker en styrelseledamot, en revisor samt två personer till 
valberedningen.

Vi har ungefär 8-10 styrelsemöten per år och utöver det är 
det olika aktiviteter, bland annat städdag/vårdag, Österlen ly-
ser, glöggmys. Vi håller även öppet på biblioteket under deras 
sommarsemester, då det annars skulle vara stängt. Vi ingår 
i byalagsrådet, ett råd bestående av representanter från alla 
byalagen i kommunen, där vi har 4 möten per år med efterföl-
jande samrådsmöten med kommunens representanter. En bra 
möjlighet att nå fram med våra önskemål och frågor. Vi har bya-
vandringar med kommunen vartannat år, där vi har möjlighet 
att föra fram våra önskemål och klagomål, både via diskussion 
och att vi visar de områden som vi pratar om.

Om du, eller någon du känner, är intresserad, vänligen hör 

Styrelsen
Ordförande: Ann-Helén Hallin, tel: 55 10 45
Vice Ordförande: Charlotta Linde, tel: 21 17 23
Kassör: Marie Meijer, tel: 55 11 14
Sekreterare: Lena Persson, tel: 782 76
Ledamot: Eva Broman, tel: 55 11 88
Ledamot: Mikael Arvidsson, tel: 0733-94 45 70
Ledamot: Magdalena Ljunggren, tel: 148 11
Ledamot: Anders Lundin, tel: 55 09 43
Suppleant: Ronny Andersson, tel: 070-816 58 53
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av er snarast till valberedningen, Ingvar Nilsson, tfn 0411-55 12 
30. Om du har frågor är du även välkommen att kontakta ord-
förande Ann-Helén Hallin, tfn 0707-16 32 73, eller via e-post: 
byalaget@kopingebro.se

Smått & Gott
Besök vår hemsida och följ oss på facebook för att få den se-
naste informationen.

• Biblioteket i byn har öppet på tisdagar kl 13-17 och på tors-
dagar kl 15-19.

• I skrivande stund har vi inte hört något nytt om däckåtervin-
ningen på sockerbruksområdet.

• Vi har nyligen skickat in nya önskemål inom Fokus på by-
arna för 2016. Vi önskar att man utrustar den fina gång- och 
cykelvägen (som åtgärdades i samband med Fokus på by-
arna 2015), med belysning så att det känns tryggare att gå 
där när det är mörkt.

I övrigt är vårt önskemål nr 1 åtgärd av hela området mellan 
Nybrovägen – Skogsvägen – Mossvägen – Villavägen - Pers-
bovägen. Lekplatsen behöver en rejäl uppfräschning, asfalts-
planen mitt emot lekplatsen (som en gång var tennisplan) skul-
le bli en fin multisportplan med möjlighet till basket, bandy etc. 
Ev med annan beläggning. Gröningen efter pulkabacken kan 
fräschas till och bli en fin fotbollsplan. I förlängningen av områ-
det finns det en gräsmatta till, som vi i nuläget tycker kan vara 
som den är. Varför inte ta en fikapaus med en picknick i det grö-
na? Det finns gott om plats för bord och bänkar. Boulebanan 
som också tillhör området, där PRO spelar boule varje onsdag 
under sommarhalvåret, behöver en bana till för att kunna till-
godose alla som vill spela. Detta ansökte vi om 2015, men det 
var en för låg kostnad för att det skulle kunna ingå i Fokus på 
byarna. Vi inser förstås att detta är ett större projekt och inget 
som kan göras på en säsong, men kanske kan det göras lite 
varje år. Vi återkommer när vi har fått besked från kommunen 
om det är något de tycker kan ingå i Fokus på byarna.

Köpingebro Räddningsvärn
Känner du för att värna om Köpingebro? Skulle du kunna tänka 
dig att bli frivillig brandman?
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande!
Välkommen att kontakta
Håkan Meijer 0709-53 78 23, Köpingebro Räddningsvärn

www.44ansbygghandel.se

Det kostar 100 kr/år/hushåll att vara medlem i byalaget 
och pengarna betalas på bankgiro 5943-0108. Tänk på 
att ange namn och adress så att vi kan skicka ut med-
lemskort och rabattblad! Kontakta Marie Meijer, tfn 55 11 
14, om du har frågor om medlemsavgift och medlems-
kort. Vid frågor om medlemsrabatter, kontakta Anders, 
tfn 55 09 43.

gilla oss på


