Nr 2 - Informationsblad till alla hushåll
i Köpingebro i juni 2017

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 samt vilket år betalningen avser, så att vi kan skicka ut medlemskort och rabattblad!
Kontakta Marie Meijer, tfn 55 11 14, om du har frågor om
medlemsavgift och medlemskort. Vid frågor om medlemsrabatter, mejla till byalaget@kopingebro.se

Biblioteket i sommar
Varmt välkomna till Köpingebro bibliotek i sommar.
Under veckorna 27, 28, 30 och 31 kommer ordinarie bibliotekspersonal ha semester, men med hjälp
av ideella krafter från byalagets styrelse kommer
biblioteket ändå kunna hålla öppet, dock med begränsade öppettider. Öppettiderna kommer att vara
torsdagar kl 17-19 under dessa veckor. Se även
anslag på biblioteket. Tänk på att man måste ha lånekort sedan tidigare för att kunna låna. Alla frågor
gällande biblioteksärenden hänvisas till huvudbiblioteket i Ystad.
Ordinarie öppettider på Köpingebro bibliotek:
tisdagar kl 13-17 och torsdagar kl 15-19.
Nya skyltar vid infarterna
Inom kort kommer byalaget att sätta upp nya välkommen-skyltar vid södra och norra infarterna till byn.
Boule
På onsdagar kl 13:30 spelas det boule på boulebanorna mellan Skogsvägen och Persbovägen. Du
får gärna komma och prova på, om du vill fortsätta
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behöver du bara bli medlem i byalaget. Medtag
egen fika samt gärna egna klot. Ingen föranmälan.
Trafiksäkerhet
Vi vill slå ett slag för trafiksäkerheten på våra gator
och trottoarer i byn. Tänk på att häckar och dylikt
ska hållas låga i korsningar och vid utfarter. Det är
många som är ute och rör sig sommartid och vi behöver alla hjälpas åt att göra vår by så säker som
möjligt, bland annat genom att vara uppmärksam
på medtrafikanter och anpassa hastigheten.
Smått & Gott
- Tack till dig som ideellt planterat blommor i cementrören vid järnvägen!
- Vårdag i byn lockade 25 personer att stötta upp
och städa byns grönområden och närmiljö. Riktigt
roligt att se att både nya och gamla bybor, liten som
stor, bidrog. Ett stort tack!
- Under hösten kommer vi, bland annat, anordna
en promenad av insamlingskaraktär, håll utkik efter
mer information på hemsidan, facebook samt på
vår anslagstavla.
- Vi efterlyser alltid nya aktiviteter. Har du idéer, tveka inte att höra av dig.
- Se upp för tjuven i sommar! Ta hjälp av dina grannar om du reser bort.
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



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: Malin Ingelström, tel: 0768-65 35 68
Suppleant: Ronny Andersson, tel: 070-816 58 53

gilla oss på
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