
Årsmöte 
Byalaget har haft årsmöte och vi tackar alla 20 när-
varande för visat intresse. Det är ingen förändring i 
styrelsen, se rutan här på bladet. Vi saknar dock två 
personer till vår valberedning, om du är intresserad 
så är du välkommen att höra av dig till oss!

Efter årsmötet berättade Lena Malmquist och Ma-
rie Olofsson från biblioteket om framtida planer för 
biblioteket här i byn med bland annat meröppet, där 
vi kan använda biblioteket utöver de ordinarie öp-
pettiderna. Marie har en enkät där man kan fylla 
i önskemål och lämna förslag. Frågor? Kontakta 
Marie på biblioteket, tfn 0411-57 83 20. Bibliotekets 
ordinarie öppettider: tisdagar kl 13-17 och torsda-
gar kl 15-19.

Trädgårdsdags på Köpingebro bibliotek 4 april
Katarina Lööf från Åbergs trädgård berättar om frö-
er, sådd och plantering. 
Föranmälan på 0411-57 83 20 eller marie.olofs-
son@ystad.se Begränsat antal platser. Samarrang-
emang med Köpingebro byalag

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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Vårens aktiviteter
• Under påsken kommer byalaget påskpynta byn 
och ser gärna att privatpersoner hjälper till genom 
att pynta sina trädgårdar.
• Våren börjar närma sig med stormsteg och så 
även den årliga vår- och städdagen 20 maj kl 10-
13 med samling vid boulebanorna vid grönområdet 
mellan Skogsvägen och Persbovägen. Vi hoppas 
slå förra årets rekord med 40 deltagande medlem-
mar som städade 22 säckar med skräp och lokali-
serade farligt avfall som kommunen sedan forslade 
bort. Kom och gör skillnad och hjälp oss hålla vår by 
trevlig för alla!
• Under sommaren kommer byalaget hålla öppet 
byns bibliotek likt förra året. Vi gläder oss över ett 
fortsatt samarbete med bibliotek och kommunser-
vice och ser fram emot ett spännande år.

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.
• I skrivande stund har vi inte fått någon ritning eller 
planering för området inom det kommunala projek-
tet Fokus på byarna, så tyvärr har vi inte mer infor-
mation i nuläget.

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

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


