
Byavandring med kommunen
Nu har vi fått lite respons från kommunen efter vår bya-
vandring. Vi sammanfattar en del här i bladet och på vår 
hemsida kan du läsa mer.
•	 En	fråga	som	varit	aktuell	i	flera	år	är	en	eventuell	öpp-

ning av Sockerbruksvägen. En annan sträckning av 
vägen kan bli aktuell tidigast 2019.

•	 Stensättningen	på	Stationsvägen	 vid/över	 bron	 kom-
mer att åtgärdas under 2017.

•	 Gångvägen	strax	söder	om	Parkens	förskola	kommer	
inom kort att bli upplyst.

• Övergångsstället vid skolan har fått varningsljus, dessa 
styrs	av	knapptryck.	Berätta	gärna	för	era	barn!

•	 I	trafiksäkerhetssynpunkt	tog	vi	upp	problem	med	dålig	
sikt vid utfarter längs våra vägar och gångvägar, kom-
munen hänvisar till privat ansvar hos respektive fastig-
hetsägare. Vad är det som gäller?

• Vid	utfart	bör	du	se	till	att	dina	växter	inte	är	högre	än	
80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten 
ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

• Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller 
gata	bör	du	se	till	att	dina	växter	inte	är	högre	än	
80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m 
åt vardera hållet.

• För	utförligare	 information	och	beskrivande	bilder	
besök	gärna	Ystad	kommuns	hemsida.

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



Nr 4 - Informationsblad till alla hushåll
i Köpingebro i december 2016

Bankgiro 5943-0108 • www.kopingebro.se • byalaget@kopingebro.se

Glöggmys
Lördagen	den	10	december	kl	11:00-3:00	bjuder	vi	in	till	
lite	glöggmys	utanför	Ge-Ma	Livs.	Då	finns	det	även	möj-
lighet att ställa frågor till oss i styrelsen samt att betala 
medlemsavgiften	 för	 2017	 (endast	 kontant	 betalning).	
Varmt	välkomna!

Årsmöte
Välkommen till byalagets årsmöte

torsdagen den 9 mars kl 18.30
på fritidsgården, Åvägen.

Smått & Gott
• Vill du engagera dig i byns framtid?
	 Hör	gärna	av	dig	till	någon	av	oss	i	styrelsen	eller	till	

byalaget@kopingebro.se, så berättar vi mer.
•	 Tack	för	stort	visat	intresse	på	Österlen	lyser,	trots	då-
ligt	väder.	Tack	även	till	våra	medarrangörer	Scouterna	
och	PRO.

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 samt vilket år betalningen av-
ser 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 med-
lemsrabatter, mejla till byalaget@kopingebro.se

gilla oss på

God Jul &
Gott Nytt År!


