
Höstpromenad
Hösten är en vacker årstid. Följ med byalaget ut och njut! Sön-
dagen den 16 oktober kl 10:00 samlas vi som vill för en prome-
nad i omgivningarna. Vi samlas framför biblioteket och för de 
som önskar går det bra att ta med stavar för stavgång, underla-
get kommer även att passa för barnvagnar, rollatorer, rullstolar 
etc. Efter en uppfriskande, mindre eller längre promenad åter-
samlas vi och äter vår medhavda fika vid skolans nyanlagda 
grillplats med utsikt över fälten. Ingen föranmälan.

Österlen lyser
När höstmörkret har lagt sig över nejden är det tid att fira Ös-
terlen lyser i Köpingebro. Byalaget tillsammans med PRO och 
Scouterna arrangerar detta vid pågatågsstationen. Söndagen 
den 6 november kl 17:00-19:00 sprider vi ljus i byn. Byalaget 
ordnar aktiviteter och grillar korv, PRO säljer kaffe och kakor 
samt lotter och Scouterna arrangerar fackeltåg genom byn. 
Välkomna önskar byalaget, PRO och Scouterna.

Blomsterkurs
Onsdagen den 23 november kl 19:00-21:00 kan vi erbjuda byala-
gets medlemmar en blomsterkurs i julens tecken på Trolldruvans 
Blomsterhandel i Glemmingebro. Under två timmar har vi möjlig-
het att för 350 kr göra en egen krans eller ett ljusfat. Observera 
att antalet platser är begränsade. Betalning sker på plats. 
Anmälan är bindande och sker endast 9-16 november till
charlottalinde@hotmail.com 

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
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Glöggmys
Lördagen den 10 december kl 11:00-13:00 bjuder vi på lite 
glöggmys utanför Ge-Ma Livs. Då finns det även möjlighet att 
ställa frågor till oss i styrelsen samt att betala medlemsavgiften 
för 2017 (dock kan vi endast ta emot kontant betalning). Varmt 
välkomna!

Byavandring med kommunen
I augusti hade byalagets styrelse byavandring med represen-
tanter för kommunen. Vi tog upp de frågor som vi har arbetat 
fram, bland annat sockerbruksområdet. Här passade vi även 
på att visa hur området ser ut idag. Även trafiksäkerhet och 
underhåll av allmänna ytor gick som en röd tråd genom många 
av våra punkter. Så snart vi får beslut på planerade åtgärder 
kommer vi att redovisa dessa på vår hemsida samt i nästkom-
mande byablad. 

Smått & Gott
• Visste du att det nu är lättare att skicka in felanmälan till kom-

munen via formulär på deras hemsida? 
 http://www.ystad.se/boende--miljo/felanmalan---alla-kategorier/
• Torsdag 13 oktober kommer Gallring pågår, en föreställning 

för vuxna av teatergruppen Banditsagor, till Köpingebro bib-
liotek i samarbete med Ystads Riksteaterförening och byala-
get. Först till kvarn gäller, anmälan sker senast 11 oktober 
till biblioteket i Köpingebro, marie.olofsson@ystad.se 

 För mer information om föreställningen, se Banditsagors 
hemsida: http://www.banditsagor.se/gallringpagar/

• Vill du engagera dig i byns framtid? Hör gärna av dig till nå-
gon av oss i styrelsen eller till byalaget@kopingebro.se, så 
berättar vi mer.

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 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

gilla oss på


