BYABLADET

Information till alla hushåll i Köpingebro.

Nr 4/2018

Pubkvällen med quiz – en uppskattad aktivitet.

Den 14 september öppnades portarna upp i sockerbrukets gamla matsal och under några timmar
träffades ca 65–70 personer i blandad ålder för att avnjuta en bit mat och tävla i ett quiz som Fudge
hade knåpat ihop. Vinnarlaget vann biocheckar och tröstprisen gick till barnen med varsitt presetkort
på hemmakväll. Kvällen bjöd på en hel del skratt och avslutades med skön musik och dans.

Halloween – mer än barnens högtid.

Den 31 oktober var det återigen dags, för de som ville, att fira Halloween. Byalaget
i sig anordnade ingenting, men som vanligt gick vi ut med förslag på förhållningsregler för de som tänkt ge sig ut och jaga godis. Vi vet att det är en uppskattad
detalj och i år uppmärksammades det även av den lokala morgontidningen. Det
känns som att kvällen höll sig lugn och ordningssam och att samtliga som gav sig
ut fick en trevlig och stämningsfull upplevelse, oavsett ålder!

Österlen lyste – även i Köpingebro!

Traditionsenligt bidrog byalaget med att lysa upp höstmörkret under Österlen
lyser, söndagskvällen den 4 november. Några barn från lokala idrottsföreningar
passade på att sälja lite lotter, samtidigt som byalaget sålde korv och bjöd på
kaffe. Vädret höll sig bra och det var en del bybor som gav sig ut för att ta del av
både det stämningsfulla ljuset och den anordnade tipsrundan.

Glöggmys 8/12 kl 11-15.
Välkomna på glöggmys utanför Ge-Ma Livs, lördagen den 8
december. Byalaget bjuder på glögg och pepparkakor, nytt för
i år är även att vi arrangerar fiskedamm till barnen (0-15 år) vi
gästas även av en spelman som underhåller med julmusik!

Passa även på attbetala er medlems
avgift för år 2019.
och swish.
Vi tar både kontant

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, 0721-95 80 87. Gäller det
frågor om medlemsrabatter, mejla
till byalaget@kopingebro.se
Följ oss på:
@kopingebro

Snöpinnar finns att hämta...
Bengt Rosengren, som har hand om saltning och snöröjning i
Köpingebro meddelar i samarbete med byalaget, att om någon
vill ha snöpinnar för att i förväg märka ut eventuella hinder så
att inte plogen kör in i det, så finns sådana att hämta fr.o.m.
måndag 19/11 vid Ronny Anderssons garage på Stugvägen 6.
Pinnarna står ute, man behöver inte ringa först. Vid eventuella
frågor kontakta Ronny på tel. 0708-16 58 53.

Biblioteksinfo

Familjekväll inför julen med mys, pyssel & högläsning,
27/11 kl 17:00-19:00. Vi bjuder på fika. Ingen åldersgräns.
Fri entré. Föranmälan senast 20/11 till tel. 0411-57 83 20
eller marie.olofsson@ystad.se.
Sagostund, 11/12 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Välkommen till Köpingebros bibliotek!

Smått & Gott

Frågor från informationsmötet om solceller – Det kom
upp en del frågor på informationsmötet om solceller, ni hittar
svaren på dessa på byalagets hemsida.

Köpingebro Bibliotek
Bemannat bibliotek:
Tis kl 13:00-17:00
Tor kl 9:30-11:30, 15:00-19:00
Meröppet bibliotek:
Mån-Fre kl 16:00-22:00
Lör-Sön kl 8:00-22:00
(avvikelser kan förekomma)

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-88 18 53
Sekreterare: Cecilia Linders,
0736-14 81 87
Kassör:
Marie Meijer,
0721-95 80 87
E-post: byalaget@kopingebro.se

Annonsörer:

Fokus på byarna – Vi har godkänt kommunens förslag på
redskap och planskiss över det planerade utegymmet intill
multisportarenan. Arbetet har dock blivit fördröjt till våren
2019, då leverantören av redskapen inte hann få det klart i
tid under höstsäsongen. Men vi ser fram emot en vår/sommar
som bjuder in till fysisk aktivitet i byn!
Priffe – Byalaget spelar Priffe (kortspel) på gamla fritidsgården på Åvägen, fredagar kl 13:30. Medtag egen fika!
Boule – Det spelas Boule ute på våra fina boulebanor mellan
Skogsvägen och Persbovägen, varje torsdag kl 13:30-17:00.
Kontaktperson: Jerker Hallin, 0706-22 82 19. Välkomna!
UTHYRES! Kolonilotter i Köpingebro – Finns det intresse
av att hyra en kolonilott i östra delen av Köpingebro? Kontakta
Maj-Lis Göransson på Ystads Komun, tel. 0411-57 72 07
eller maj-lis.goransson@ystad.se eller ring Bengt Lindström, tel. 0706-06 90 01.
Klappjakt helgen den 15-16/12 – Efter påskens
succé med påskäggsjakt, kommer nu ”klappjakten”.
Håll utkik efter mer info på sociala medier,
@kopingebro
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