
Julmässa på Wapnö slott
Ta chansen och följ med till en av Sveriges största julmässor på Wapnö, hela gården andas julstämning.
En härlig upplevelse för både stora som små, med hantverk av alla de slag, matboden fylld med julens 
delikatesser – allt av hög kvalité. 

Upplev en öppen gård, där det trots julmässa även produceras mjölk. Följ mjölkens väg från mjölkning 
till mejeri, besök de nyfödda kalvarna eller varför inte ta en tur på de vackra islandshästarna eller se hur 
man tillverkar polkagrisar. 

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

Från Köpingebro till Wapnö
Lördagen den 25/11 2017 tänkte vi anordna en bussresa från 
Köpingebro till Wapnö slott. Resan startar i Köpingebro kl 8:00, 
framme på Wapnö ca kl 11:00 för fri disponibel tid, avgång för 
hemresan igen kl 15:30 och då åter i Köpingebro ca kl 18:30. 

Restaurang finns på slottet. Försäljning av korv, hamburgare, 
kaffe m.m. finns på mäss området.

Pris vuxen: 250 kr (medlem), 350 kr (ej medlem).
Pris barn upp till 12 år: 150 kr (medlem), 250 kr (ej medlem).
I priset ingår bussresa samt entré.

Anmälan är bindande och sker per telefon till Lena 0411-78276 
eller Marie 0411- 551114, endast mellan den 9/10 och 
22/10. OBS! Ring efter kl 18:00.

Nr 3/2017 – Information till alla hushåll i Köpingebro.

Läs mer på www.wapno.se



Biblioteksinfo
Sagostund, 3 oktober kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Släktforskarjour drop-in, 5 oktober kl 15:00-18:00.
Boktips till kvällskaffet, 10 oktober kl 17:30. Föranmälan*. 
KomTek poppar upp – Bygg något som rullar, 17 oktober 
kl 17:00-18:30. Ålder 7-10 år. Föranmälan*.
Sagostund, 7 november kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Sagostund, 5 december kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
* Föranmälan görs till marie.olofsson@ystad.se eller 0411-578320.

Boule
Varje onsdag kl 13:30 spelar byalaget boule på de fina boule-
banorna vid grönområdet mellan Skogsvägen och Persbovägen. 
Medtag egen fika och om möjligt egna klot. Kontaktperson: 
Jerker Hallin, 0411-550708.

Priffe
På fredagar kl 13:30 spelar byalaget priffe (kortspel) på fritids-
gården, Åvägen. Ingen föranmälan krävs. Medtag egen fika. 
Kontaktperson: Jerker Hallin, 0411-550708.

Blomsterkurs
Torsdag 23 november kl 18:00-20:00 anordnar vi en blomster-
kurs med tema ”juldekoration till dörr eller bord”, hos Elins 
Blomsterglädje i Svenstorp. I priset ingår material och lättare 
fika. Anmälan är bindande och sker endast mellan 9/11 
och 15/11, till eva.broman@hotmail.com. Pris: 300 kr.

Österlen lyser
När  höstmörkret lagt sig över nejden är det tid att fira Österlen 
lyser i Köpingebro. Byalaget sprider ljus i byn samt arrangerar  
aktiviteter och korvgrillning vid pågatågsstationen, söndagen 
den 5 november kl 17:00-19:00.  Välkomna!

Smått & Gott
• Multisportarenan kommer att anläggas under november 
 månad, på asfaltplanen vid lekplatsen mellan Mossvägen 
 och Villavägen.

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!


