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Vårdagen 2018
Solen lyste och det var verkligen perfekt väder för att ge sig ut på den lilla årliga vårstädningen av byn.
Trots detta var vi bara ett fåtal personer, merparten från byalagets styrelse, som deltog för att rensa
bort allt skräp. Stort tack till oss som bidrog och vi hoppas så klart på bättre engagemang nästa år!

Aktiviteter på Österlenkryddor

Medlemskap

Österlenkryddor i samarbete med Köpingebro byalag bjuder in
till två olika aktiviteter. Den första kvällen går i örternas anda,
då man får göra sin egen kryddblandning – kanske till snapsen
eller varför inte till grillmarinaden?

Årsavgiften för ett medlemskap
i Köpingebro byalag är 100:-/
hushåll. Betalning sker till bankgironummer 5943-0108. Tänk på
att ange namn och adress, så att
vi kan skicka ut medlemskort och
rabattblad.

Den andra aktiviteten blir en svalkande kväll, då man får prova
Österlenkryddors hemgjorda glass och höra om dess tillverkning samt glassens historia.

Kryddblandning*

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

Onsdagen den 16/5, kl 19:00

Anmäl er senast 11/5 till
broman.ev@gmail.com.*

*
Glassprovnin, g
kl 19:00
Tisdagen den 12/6

till
Anmäl er senast 7/6
om.
broman.ev@gmail.c

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-881853
Sekreterare: Cecilia Linders,
0736-148187
Kassör:
Marie Meijer,
0411-551114
E-post: byalaget@kopingebro.se

*Är ni medlem i Köpingebro byalag erhålles ett fritt inträde per hushåll,
därefter kostar det 30 kr/person per aktivitet (mot uppvisande av medlemskort). För icke medlemmar kostar det 100 kr/person per aktivitet.
Anmälan är bindande d.v.s att debitering kommer till att ske även om man
inte deltar.

Följ oss på:
@kopingebro

Biblioteksinfo
Tisdagsmys, 8/5 kl 9:00-10:00. Vi läser saga och bjuder på
frukt, för barn 0-5 år och föräldrar.
Sagostund, 15/5 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Läskul och fika med sommarbibblan, 21/6 kl 14:00-15:00.
Det blir skattjakt, fika, kartpyssel och boktips. Alla deltagande
skattletare får varsin bok i present. För barn 6-9 år, begränsat
antal platser. Föranmäl er till sara.soderberg@ystad.se.
Välkommen till Köpingebros bibliotek!

Smått & gott!

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
Öppettider i sommar
Bemanning v. 27-28 och 31-32
endast under följande dagar:
3 juli kl 15:00-17:00
10 juli kl 15:00-17:00
31 juli kl 15.00-17:00
7 augusti kl 15:00-17:00
Övrig tid, se ordinarie öppettider.

Annonsörer:

Boule – Nu är utesäsongen igång och vi träffas torsdagar kl
13:30-17:00, på våra fina boulebanor mellan Skogsvägen och
Persbovägen. Kontaktperson är Jerker Hallin, 0706-228219.
Vildsvin – På årsmötet kom det upp att det finns problem
med vildsvin som rör sig borta på ängen vid slutet av Viga
vägen samt vid ån. Vi i byalaget har nu varit i kontakt med
Ingemar Ohlsson, som är skyddsjägare på kommunen, och har
fått reda på att djuren måste befinna sig på kommunens mark
om de ska kunna skjutaav dem. Annars är det markägaren
som måste ta sitt ansvar.
Häckklippning – Så här på våren/försommaren är det dags
att trimma till häckar, buskar, träd m.m. Tänk på att det är väldigt viktigt att inte låta något skymma sikten eller framkomlighet för trafikanter. Det gäller framför allt vid hörntomter, men
även utfarter mot gata. Observera att reglerna
även gäller plank och staket. Läs mer på
www.ystad.se sök på ”skymd sikt”.
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