Information till alla hushåll i Köpingebro.

BYABLADET
Nr 3/2018

Aktiviteter på Österlenkryddor

I början av sommaren anordnade byalaget tillsammans med Österlenkryddor, två kvällar med örter
i fokus. Vad vi förstått, två mycket uppskattade arrangemang! Den första kvällen resulterade i en
”byablanning” som passade väldigt bra till grillningen, eller ”byasyppen” en snaps att avnjuta till mid
sommar. Den andra kvällen bjöd på deras fantastiskt goda egengjorda glassar, så klart – smaksatta
med olika örter. Besökarna fick under båda kvällarna lyssna till Anders och Cherztins berättelse om
resan till att bli kryddbonde, samtidigt som det bjöds på fika.

Varmt välkomna på
Pubkväll med musikquiz!
När?

Fredagen den 14 september,
kl 18:30 öppnar vi upp portarna.

Var?

Hos Pizzeria & Café Violen,
Sockerbruksv. 4 i Köpingebro.

Som erbjudande denna kväll finns mat inkl. valfri dryck,
för endast 100:-/pers. Välj mellan:
 Kycklingspett och pastasallad.
 Rostbiff och potatissallad.
 Räksallad med ägg.
Vill man istället ha något annat att äta så finns Violens ordinare
meny att tillgå (OBS! Då till ordinarie pris).
19:30 drar ”Fudge” igång musikquizet, som byalaget bjuder på.
Därefter bjuds det på live musikunderhållning, samtidigtsom
det finns möjlighet att köpa mer dricka och tilltugg i baren.
OBS! Glöm inte att föranmäla er senast den 7/9, för garanterad plats! Skicka ett mail till byalaget@kopingebro.se ange
namn, antal personer, val av mat och eventuella allergier.
Vi hoppas att detta blir en trevlig och uppskattad kväll,
med många deltagande!

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap
i Köpingebro byalag är 100:-/
hushåll. Betalning sker till bank
gironummer 5943-0108. Tänk på
att ange namn och adress, så att
vi kan skicka ut medlemskort och
rabattblad.
Vid frågor om medlemsavgift eller
medlemskort, kontakta Marie
Meijer, 0411-551114. Gäller det
frågor om medlemsrabatter, mejla
till byalaget@kopingebro.se

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

Följ oss på:
@kopingebro

Informationsmöte, Solceller
Välkommen tor 27/9 och tis 9/10, kl 18:30 till Förenade Care
på Vigavägen 18, för en kostnadsfri informationskväll. Då
Ystads kommuns energi- och klimatrådgivare, Eva Hansson,
berättar mer om hur du kan producera din egen el med hjälp
av solceller. Dessutom visar Ystads kommun upp solcellsan
läggningen som finns på fastigheten.

Österlen lyser

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

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 4/11 kl 17:00-19:00. Välkomna!

Biblioteksinfo

Sagostund, 11/9 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.

Annonsörer:

Boktips till kvällskaffet, 16/10 kl 17:30.
Välkommen att dela dina bästa eller sämsta boktips med
andra runt fikabordet. Föranmälan till marie.olofsson@ystad.se
eller tel. 0411-57 83 20.
Sagostund, 6/11 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Välkommen till Köpingebros bibliotek!

Smått & Gott

Fokus på byarna – Byn kommer under hösten till att få ett
utegym intill multisportarenan, vid Permissionsparken.
Kommunikationen med kommunen fortskrider och de ser även
över möjligheten till att förbättra pulkabacken och miljön runtomkring, beroende på hur långt pengarna räcker.
Felanmälan – Vi vill tipsa om det digitala systemet för felanmälan inom Ystads kommun. Man går enkelt in och anmäler
t.ex. en trasig gatlykta, ett hål i vägen, brist på underhåll av
grönområde eller dylikt. Felanmälan nås via:
www.ystad.se/felanmalan
Digital anslagstavla – Gå gärna med i Facebookgruppen
”Köpingebro Anslagstavla” ett slags forum skapat för att lät�tare kunna förmedla och kommunicera med övriga bybor!
Tack för visad hänsyn under
eldningsförbudet denna sommar!
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