
Glöggmyset
Vi fick besök av cirka 100 personer under de timmarna som byalaget stod utanför Ge-Ma Livs och bjöd 
på glögg, pepparkakor och lite julmusik, en del passade då även på att betala sitt medlemskap. Det 
enda som fattades var väl lite snö, men vi tyckte att glöggmyset kändes väldigt uppskattat!

Vi i byalaget vill härmed passa på att önska er alla en god fortsättning på det nya året!

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemsskap 
i Köpingebro byalag är 100:-/
hus håll. Betalning sker till bank-
gironummer 5943-0108. Tänk på 
att ange namn och adress, så att 
vi kan skicka ut medlemskort och 
rabatt blad. 

Vid frågor om medlemsavgift eller 
medlemskort, kontakta  
Marie Meijer, 0411-551114. 
Gäller det frågor om medlems-
rabatter, mejla till 
byalaget@kopingebro.se

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

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

Välkommen på årsmöte

Se mötet som din chans att tycka till och komma med syn-
punkter om sånt som rör vår by, det kan vara så enkelt som ett 
önske mål på en aktivitet eller allvarligare saker som brister i 
rådande trafiksituation. 

Vi ser gärna deltagare i olika åldrar.

Kvällens gästföreläsare
Efter mötet får vi besök av fastighetsmäklaren Emil Malmer, 
från Fastighetsbyrån, som kommer att prata lite om hur fastig-
hetsmarknaden ser ut idag, lite nya regler, samt om hur fram-
tiden ser ut. Han kommer att inrikta sig lite mer på Köpingebro 
ur ett mäklar- och kundperspektiv, vad man bör tänka på om 
man ska sälja eller köpa.

Information till alla hushåll i Köpingebro.

BYABLADET
Nr 1/2018

När & Var?
Onsdagen den 14 mars, kl 19:00
på fritidsgården, Åvägen i Köpingebro

Ingen föranmälan, alla är välkomna, vi bjuder på fika!



Byavandring med kommunen
Vi vill gärna få in era synpunkter inför årets byavandring 
senast den 28 februari, mejla oss på byalaget@kopingebro.se 
eller lämna en lapp i brevlåda hos Ann-Helén Hallin på Klampen-
borgsvägen 10. Skriv gärna namn och telefonnummer om ifall 
att vi behöver återkoppla för vidare frågor. Läs mer i föregående 
byablad om vad byavandringen är och går ut på.

Vårdagen 2018 
Välkommen till vårdagen, söndagen den 22/4 kl 11:00-14:00, 
då vi hjälps åt att städa och hålla rent i vår by. Vi samlas vid vår 
nya multisportarena intill gamla lekplatsen (mellan Villa vägen 
och Mossvägen). Byalaget hushållar med skyddshandskar och 
sopsäckar. Efteråt sluter vi upp igen för gott umgänge över en 
enkel fika och med möjlighet för barnen att leka lite.

Biblioteksinfo
Tisdagsmys, 13/3, 10/4, 8/5 kl 9:00-10:00. Vi läser saga och 
bjuder på frukt, för barn 0-5 år och föräldrar.

Sagostund, 20/3, 17/4, 15/5 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.

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!

Lästid med Harry, hundpyssel och boktips om hundar, 
kl 17:00-18:00, 10/4 för barn mellan 6-8 år. 24/4 för barn mel-
lan 9-12 år. Föranmälan*.

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

Håll koll på oss!
Nytt är att byalaget nu även finns på instagram, följ oss! 
@kopingebro (www.instagram.com/kopingebro)

Vi tänkte arrangera en påskäggsjakt i byn under påskhelgen, 
håll utkik på facebook och instagram för mer info!

Annonsörer:

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

E-post: byalaget@kopingebro.se
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Vi finns även på 
Facebook!

Följ oss på 
@kopingebro


