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Vårstädningen

I år fick vi en fantastisk uppslutning till den årliga vårstädningen, härligt att se så många engagerade
människor i alla åldrar! Vi hade även sällskap av Köpingebro Frivilliga Räddningsvärn och så bjöd byalaget på grillad korv och fika. Tack till alla er som deltog!

Utegymmet

Utegymmet intill multisportarenan är nu äntligen på plats och
redo att intas för träning. Gymmet består av sex olika träningsredskap som både stärker muskler och kondition.

Påskäggsjakten

För andra året i rad arrangerade vi påskäggsjakten, där vi på
sociala medier gick ut med information om hur man skulle gå
till väga för att delta. Det var ca ett trettiotal barn som gav sig
ut på jakt och hittade ett ägg. Grattis till alla vinnare!

Extra årsmöte!
Välkomna på extra föreningsstämma, det blir ett kort möte
med en enda punkt – att rösta
om förslaget på de nya stadgarna.

När?

Onsdagen den 12 juni,
kl 18:30.

Var?

Gamla ungdomsgården,
Åvägen i Köpingebro.

Efter mötet kommer Johan Johnmark från Länsstyrelsen att
berätta om Naturreservatet Lilla Köpinge. Passa på att ställa
frågor, diskutera och lämna ytterligare förslag. Vi kommer
förhoppningsvis att få ut ett förslag innan den 12 juni, i så fall
kommer det att publiceras via hemsidan och sociala medier.
Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.

Glassprovning
Glassprovning 11/6, kl 19
på Österlenkr yddor
Anmäl er senast 3/6 till
se
byalaget@kopingebro.

I samarbete med Österlenkryddor,
anordnar vi en svalkande kväll med
glassprovning den 11 juni. Prova
Österlenkryddors hemgjorda glass,
och hör Cherztin och Anders berätta
om deras och företagets resa.

OBS! Ett fritt inträde ingår per medlem/hushåll, därefter kostar det 30 kr/person (mot uppvisande av
medlemskort). För icke medlemmar kostar det 100 kr/person per aktivitet. Anmälan är bindande.

Bli medlem!
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

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-881853
Sekreterare: Cecilia Linders,
0736-148187
Kassör:
Marie Meijer,
0721-95 80 87
E-post: byalaget@kopingebro.se
Följ oss!
@kopingebrobyalag

Köpingebro Räddningsvärn
Vi vill gärna belysa Köpingebro räddnings
värn, en frivillig organisation som bistår
ordinarie räddningstjänsten och som
rycker ut och hjälper till när det brinner
eller vid trafikolyckor. De får sina larm
via sms/personsök och inom 5 min
ska första bilen rulla till olycksplatsen.
I Köpingebro har man tillgång till en lätt
släckbil samt en tankbil.
Köpingebro räddningsvärn söker nya medlemmar, gärna kvinnliga. Som ny medlem behöver man gå en certifieringskurs,
vilken är it-baserad och som tillhandahålls av MSB (myndigheten
för skydd och beredskap). Under kursen lär man sig om olika
släckningsmetoder, lagar och regler. Rökdykning ingår dock
inte i räddningsvärnets uppgifter. Är du intresserad eller har
frågor? Kontakta kårchef Niklas Larsson på tel. 0733-94 4743

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
Öppettider i sommar
Bemanning v. 29-33 kl 15:0017:00, endast följande datum:
16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8.

Annonsörer:

Biblioteksinfo

Sol–Bok–Bad–Lov–Läs, 28/5 kl.17.00-18.30. Massor med
härlig sommarläsning att dyka in i, för alla åldrar! Begränsat
antal platser. OBS! Föranmäl till Köpingebro biliotek eller
marie.olofsson@ystad.se

Smått & Gott

Fokus på byarna – Tyvärr blev vi inte beviljade några pengar
i årets projekt. Vi försöker igen nästa år.
Invigning av Permissionsparken – Vi vill redan nu avisera
om att vi planerar en invigning, av området kring multisport
arenan, den 24/8. Håll utkik framöver efter mer information!
Skymd sikt – Vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att
inte låta träd/buskar/plank/staket skymma sikten eller framkomlighet för trafikanter. Det gäller framför allt vid hörntomter,
men även utfarter mot gator. Läs mer på www.ystad.se sök på
”skymd sikt”.
Tvätta bilen – Att tvätta bilen på en uppfart eller asfalt är
förbjudet. Men om du vid enstaka tillfällen ändå tvättar bilen
hemma är det viktigt att den står på en gräsmatta eller
annan biologisk aktiv yta. Läs mer på
www.ystad.se sök på ”biltvätt”.
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