Nr 2 - Informationsblad till alla hushåll
i Köpingebro i juni 2016

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, kontakta Anders,
tfn 55 09 43.

Sommaröppet på biblioteket
Biblioteket i byn har öppet tisdagar kl 13-17 och
torsdagar kl 15-19. Under veckorna 29-32 håller
byalaget öppet på biblioteket när det annars skulle
vara stängt på grund av semester. Vi kommer att
hålla öppet kl 17-19 följande torsdagar; 21/7, 28/7,
4/8 samt 11/8. Välkomna! Se även på vår hemsida
eller på bibliotekets egen hemsida: https://www.biblioteksso.se/web/arena/kopingebro-bibliotek
Fokus på byarna
I februari skickade byalaget in önskemål om åtgärder inom kommunens Fokus på byarna. Vi önskade
tre saker; förlängning av östra sidan av gång- och
cykelvägen mellan Köpingebro och Nybrostrand,
bort mot Soldatvägen; belysning av gång- och cykelvägen mellan Nybrovägen och Fredriksbergsvägen, den väg som fick en ny beläggning under
2015, samt åtgärd av lekplats-/boule- och grönom-

rådet vid Mossvägen-Villavägen upp till Nybrovägen. Vi önskar uppfräschning av lekplatsen (det har
redan nu satts upp belysning på lekplatsen, vilket
förbättrar säkerheten avsevärt), en multisportarena
på asfaltsplanen, som en gång i tiden var en tennisplan, bättre fotbollsplan och anläggande av ytterligare en boulebana i tillägg till de tre som finns
idag. Glädjande fick vi beviljat åtgärd av området
med lekplatsen etc! I augusti kommer kommunen
att ta kontakt med byalaget för att arbeta fram hur vi
vill ha det. Har ni förslag och önskemål? Kontakta
oss via mejl.
Årsmöte
Byalaget hade årsmöte i mars och vi tackar alla 20
närvarande för visat intresse. Anders Lundin avtackades efter många års arbete i styrelsen, både
som kassör och ledamot. Vi välkomnar Malin Ingelström som ny ledamot och Marie Göthe som ny
revisor.
Efter årsmötet berättade Christian Thorsén från
Acriplan Brandskydd om brandsäkerhet i bostad.
Studiebesök på Fredriksbergs Gård
Vad finns bakom häcken? Hur ser där egentligen
ut? Undra hur min gamla arbetsplats ser ut? Hur
renoverar man ett ödehus med värdighet? Det var
några av frågorna som stillades under maj månad
när byalaget anordnade besök på Fredriksbergs
Gård strax utanför Köpingebro. Anna och Jimmy
som under två år har bott och renoverat det illa
medfarna huset bjöd frikostigt på historier om huset, deras arbete och syn på byggnaden och dess
historia samt en fika som just passade en större
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herrgårdsliknande fastighet. Tänk att detta hus
som i mångas ögon varit ett gult stort ödehus nu
vibrerar av liv igen och att det faktiskt varit både
privatbostad, bränneri, hem för vanartiga flickor, ägt
av Fortifikationsverket och de sista som gjorde lumpen där var 96/97, sedan har det stått öde. Idag
syns epokernas avtryck i de gamla originalgolven,
bjälkar, trappor och huset har återfått sin forna färg
och glans nu återstår att återskapa trädgården som
den en gång såg ut med kaffeberså, fruktträd och
park. Vi önskar Anna och Jimmy lycka till och ett
stort tack för att de ville släppa in oss i sitt hem. Vill
ni följa renoveringen mm kan ni följa deras blogg:
Fredriksbergsgård Anno 1796, http://www.fredriksbergsgard.se/.
Skräpplockardag
Byalaget genomförde i april en skräpplockardag i
samarbete med Håll Sverige Rent. I år slog vi rekord på antalet deltagare som var närmare 40 st!
Vi plockade i hela byn och detta år hann vi t o m
plocka längs med ån. Ideella krafter hade gjort fina
plockpinnar till oss att plocka med vilket underlättade enormt. Likaså hade PRO lånat ut gatupratare till oss för att markera var vi var. Informationen
hade spridits på hemsida och i sociala medier vilket bidrog till den ökade uppslutningen. Vi avslutade dagen med 13 stora säckar med skräp samt
tre vändor till Hedeskoga med avfall såsom bildäck
och plaströr medan oljefat och järnskrot fick hämtas
av kommunen under veckan som följde. Deltagarna avnjöt nybakade kanelbullar i den skira vårsolen
och hade verkligen dragit sitt strå till stacken. Stort
tack till alla som deltog!

Byavandring med kommunen
Vartannat år har byalaget möte, en så kallad byavandring, med representanter från kommunen. Då
har vi möjlighet att föra fram önskemål om åtgärder
i byn och efter ett sittande möte tar vi med oss kommunrepresentanterna ut i byn för att visa de områden vi har diskuterat. I september är det dags igen,
datum är inte fastställt i skrivande stund. De frågor
vi inte fick gehör för förra gången kommer vi att ta
upp igen, men vi vill gärna ha in förslag på önskemål som vi kan ta upp. Mejla ditt förslag till byalaget@kopingebro.se eller lämna en lapp i postlådan
hos Ann-Helén Hallin, Klampenborgsvägen 10, senast 30 juni.
Smått & Gott
• Ragn-Sells har valt att dra tillbaka sin ansökan om
att få starta däckåtervinning på sockerbruksområdet med hänsyn till att man inte kan uppfylla kraven
på lokalisation. Byalaget lämnade in ett yttrande
där vi önskade att man innan beslut tog i beaktande
bland annat närheten till skolan, påverkan på känsliga vattendrag, den ökade trafiken i och runt byn,
utsläpp från fabrik och trafik, hur det skulle påverka
utbyggnaden av byn, brandfaran.
• På grund av minskande deltagarantal har vi beslutat att inte genomföra någon busstur till Ullared i
år.
• Torsdag 13 oktober kommer Gallring pågår, en föreställning för vuxna av teatergruppen Banditsagor,
till Köpingebro bibliotek. Begränsat antal platser,
först till kvarn gäller. Anmälan sker direkt till biblioteket senast 11 oktober (byalaget tar inte emot några
anmälningar). För mer information om föreställningen, vänligen se Banditsagors hemsida:
http://www.banditsagor.se/gallringpagar/
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

