
Österlen lyser
Den 5 november bidrog byalaget som sedvanligt till Österlen lyser, genom att tända ca 150 marschaller 
centralt i byn. Det ordnades korvgrillning m.m. och bjöds även på en tipsrunda. Trots det dåliga vädret, var 
det ungefär 60 st som trotsade regnet för att uppleva kvällen.

Stort grattis till vinnarna av tipsrundan, som kammade hem varsin biocheck:
1. Albert Landén Svensson, 12 rätt
2. Irene Landén, 11 rätt 
3. Ellen Linde, 10 rätt
Svaret på utslagsfrågan: Garnet var 16,5 meter. Vinnarna har meddelats!

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemsskap i 
Köpingebros byalag är 100:-/hus-
håll. Betalning sker till bankgiro-
nummer 5943-0108. Tänk på att 
ange namn och adress samt vilket 
år betalningen avser, så att vi kan 
skicka ut medlemskort och rabatt-
blad. Vid frågor om medlemsav-
gift eller medlemskort, kontakta  
Marie Meijer, 0411-551114. Gäller 
det frågor om medlems rabatter, 
mejla till byalaget@kopingebro.se

Köpingebro 
Bibliotek
Meröppet bibliotek:
Mån-Fre kl 16:00-22:00
Lör-Sön kl 8:00-22:00

Bemannat bibliotek:
Tis kl 9:00-11:00, 13:00-17:00
Tor kl 15:00-19:00

Multisportarenan
Multisportarenan vid den gamla lekplatsen är nu färdigställd 
och den bjuder in för aktiviteter så som basketboll, fotboll, land-
hockey och bandy. Detta har bekostats av kommunen i projekt-
arbetet ”Fokus på byarna”.

Vi kommer under nästa år ansöka om pengar till ett utegym, 
som i så fall placeras intill multisportarenen. 

Information till alla hushåll i Köpingebro.
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Biblioteksinfo
Tisdagsmys, 16/1, 13/2, 13/3 kl 9:00-10:00. Vi läser saga 
och bjuder på frukt, för barn 0-5 år och föräldrar.

Sagostund, 23/1, 20/2, 20/3 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.

Arkeologafton, 19/2 kl 18:00-19:00. Lars Jönsson, arkeolog, 
föreläsare och författare berättar om historiska nedslagi och 
kring Köpingebro. Föranmälan*, fri entré. 

Boktips till kaffet, 27/2 kl 17:30. Dela med dig av dina bästa 
och sämsta boktips över en kvällsfika. Föranmälan*.

Släktforskningsjour, 1/3 kl 15:00-18:00. Är du ovan eller har 
kört fast? Kom och få hjälp med din släktforskning!

Matprat, 12/3 kl 18:00-19:30. Kostrådgivare och författare 
Marianne Stellin föreläser om hur du kan påverka ditt mående 
med maten du äter. Föranmälan*, fri entré.

Pressreader, 27/3 kl 17:00-18:00. Vill du veta mer om Press-
reader och de nya funktionerna, vi hjälper dig!

Välkommen till Köpingebros bibliotek! 
* Föranmälan görs till marie.olofsson@ystad.se eller 0411-578320.

Glöggmys
Lördagen den 9 december mellan klockan 11:00-13:00, bjuder 
byalaget på glöggfika utanför Ge-Ma Livs, och för att ge lite extra 
julstämning gästas vi i år av en spelemanstomte. På plats finns 
det möjlighet att ställa frågor till oss eller betala sin medlem-
savgift för nästa år (OBS! endast kontant betalning).

Gör din röst hörd 
• Inför årsmötet 2018 kommer vi behöva få in fler personer i 
 styrelsen, vill du bli delaktig eller känner du någon som 
 passar för detta? Skicka i så fall ett mail till oss och berätta!

• Vi letar ständigt förslag på vad vi som byalag skulle kunna 
 göra för våra medlemmar – Tipsa oss gärna om du har några 
 önskemål, så ska vi se över möjligheterna att arrangera det!

• Inför vårens byavandring – då representanter från kommun -
 en kommer hit för att tillsammans med oss gå runt och titta 
 på det vi vill ha åtgärdat i byn – tar vi gärna emot tips via mail 
 om det är något du vet som behöver fixas till. Det kan t.ex. 
 vara bristande belysning, underhåll och skötsel av vägar/
 växter, trafiksituationen m.m. 

0411 - 55 10 10Sockerbruksvägen 4  

Sponsorer:

Kontakt
Ordförande: Ann-Helén Hallin,   
 0411-551045
Sekreterare: Lena Persson,
 0411-78276
Kassör: Marie Meijer,
 0411-551114

E-post: byalaget@kopingebro.se

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

Vi finns även på 
Facebook!

att önska er alla

Till sist vill vi passa på God Jul
och ett gott s

lut!


