
Klappjakten
Den tredje adventshelgen drog vi igång ännu en jakt i byn, och denna gången var det dags att leta jul-
klappar. Upplägget blev lite annorlunda jämfört med i påskas, och allt som rörde tävlingen presente-
rades både på vår facebook- och instagramsida. Det var stort engagemang bland barnen, och alla 20 
klapparna blev hittade. 

Glöggmys
Vi var flertal från styrelsen som delat upp oss på två pass, redo att sprida julstämning 
och glädje lördagen den 8 december. Men tyvärr var inte vädret riktigt på vår sida så vi 
fick ställa in spelmannen och flytta in glöggen innanför Ge-Mas entré. Fiskedammen  
utanför blev blöt på rktigt och fiskarna tycktes ha simmat bort, men trots det var det 
några barn som fick napp. 

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap 
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, 0721-95 80 87. Gäller det 
frågor om medlems rabatter, mejla 
till byalaget@kopingebro.se

Välkommen  
på årsmöte!
Välkommen till Köpingebro  
byalags årsmöte onsdagen  
den 6 mars kl 18:30 i gamla  
ungdomsgården på Åvägen i  
Köpingebro. Byalaget bjuder  
på fika. Ingen föranmälan krävs.

Efter mötet kommer Johan Persson från Frivilliga 
Resurs gruppen och föreläser om ”hur 72 timmar blir 
en vecka – om krisen inträffar”.

Information till alla hushåll i Köpingebro.

BYABLADET
Nr 1/2019

När?
Onsdagen den 6 mars, 
kl 18:30.

Var?
Gamla ungdomsgården, 
Åvägen i Köpingebro.

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)



Loppis
Vi kommer att arrangera en loppis den 23 mars mellan kl 
8:00-16:00 i gamla ungdomsgården, på Åvägen. Det kommer 
finnas 12 bord att ställa upp vid, ingen avgift tas, så det är 
först till kvarn. Kontakta oss på byalaget@kopingebro.se 
senast den 9/3 om du vill stå och sälja! 

Smått & Gott
Vildsvin i byn – Det har kommit till vår kännedom, via Face-
book, att vi har fått problem med vildsvin i byn. De har lyckats 
ta sig in i villa trädgårdar centralt i byn. Detta har väckt oro hos 
en del personer. Så för att få kommunen att ta oss på allvar 
och agera har vi, förutom kontakten med kommunen själv, 
även varit i kontakt med både Ystads Allehanda och  
Sveriges Radio.  

Frivilliga brandkåren – Skulle du eller någon du känner 
kunna tänka sig att bli frivillig brandman? Vi ser gärna både 
kvinnliga och manliga sökande! Välkommen att kontakta  
Håkan Meijer 0709-53 78 23, Köpingebro Räddningsvärn.

Byabladet kommer endast ut fyra gånger per år, vilket 
 begränsar oss i vårt informationsflöde till er bybor. Därför är 
det bra om ni håller utkick efter oss på sociala medier, där vi  
försöker dela med oss av så mycket som möjligt av sånt som 
rör byn.

Biblioteksinfo
Sagostund, 19/2, 19/3, 16/4, kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år. 
Komtek poppar upp, 12/3 kl 17:00-18:30. Ålder 7-10 år. 
Vi skapar kul teknik. Begränsat antal platser. OBS! Föranmä-
lan*.
Föreläsning om Christina Piper, 18/3 kl 18:00-19:30. 
Föreläsare Mia Gröndahl. Fri entré. Begr. antal platser.  
OBS! Föranmälan*.
Teknikhjälp, 2/4 kl 17:00-19:00. Vi visar hur du lånar e-böcker 
och svarar på frågor om e-böcker, det digitala biblioteket m.m. 
Medtag egen digital enhet. Begränsat antal platser. OBS! Föran-
mälan*.
Boktips till kvällskaffet, 9/4 kl 17:30. Dela dina bästa eller 
sämsta boktips. OBS! Föranmälan*.
Släktforskarjour, 11/4 kl 15:00-18:00. Ystadbygdens Släkt- 
och bygdeforskarförening hjälper dig med släktforskning..

*Föranmälan görs till Köpingebro biliotek eller  
marie.olofsson@ystad.se

Välkommen till Köpingebros bibliotek! 

Annonsörer:

Bankgiro 5943-0108 • www.kopingebro.se • byalaget@kopingebro.se

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

Följ oss på: 
@kopingebro


