Information till alla hushåll i Köpingebro.
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Invigning av Permissionsparken

Vilken fantastisk dag vi fick den 24 augusti. Ni var många som
besökte oss och tog del av alla de aktiviteter som vi i byalaget
anordnat, uppskattningsvis mer än 300 personer.
Det är alltid svårt att i förväg beräkna vad som blir populärt,
vilken typ av förtäring som efterfrågas och i vilka volymer, för att
inte tala om hur avgörande vädret är. Men vi lyckades nog pricka
in det mesta rätt så bra faktiskt och känner oss väldigt nöjda.
Stort tack även till alla som sponsrade oss, Nisses Däck för
scenen, GeMa-livs för vinstpris och reducerat pris på glassen.
Östelenkryddor för vinstpris, GB Glass för frysbox, Polis och
frivillig brandkår och till sist för den enorma insatsen som FBU
bidrog med. Utan er hade det inte blivit fulländat!

Pubkväll 11/10

Österlenkryddor välkomnar i
samarbete med Köpingebro
byalag alla byalagsmedlemmar till årets Pubkväll!
Fredag 11/10, kl 18:30 hos
Österlenkryddor.
Knet & Bunna står för musikunderhållningen. Quizet startar
kl 20:00.
Det kommer att serveras Österlenkryddors burgare m. tillbehör
och klyftpotatis.
Vegetariskt alternativ finns. Ange ev. allergier vid bokning.
• Mat inkl. ett glas vin/öl, 150:-/pers
• Mat inkl. ett glas alkoholfritt, 125:-/pers
Betalning sker på plats, kort eller kontant.
Boka/Anmäl* er senast den 30/9 till byalaget@kopingebro.se
OBS! ange namn, adress, antal personer, samt ev. specialkost.
*Gäller endast för Köpingebro byalags medlemmar, och då endast för personer folkbokförda på medlemmars adress. Inte medlem än? Då går det bra att lösa medlemskap vid bokningstillfället.

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

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 3/11
kl 17:00-19:00. Håll utkik på våra sociala medier för ev. andra
programpunkter den dagen. Välkomna!

Biblioteksinfo

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

Släktforskarjour, 5/9 kl 15:00-18:00. Ystadbygdens Släktoch bygdeforskarförening hjälper dig med släktforskning.
Sagostund, 10/9, 8/10, 5/11 och 3/12 17:00-17:30. Från 3 år.
Bokhunden Harry*, 24/9 kl 17:30-18:30. Från 6 år.
Läs med Bokhunden Harry. Pyssla och få boktips om böcker
som handlar om hundar och andra djur. Begränsat antal platser.
Boktips till kvällskaffet*, 15/10 kl 17:30. Dela dina bästa
eller sämsta boktips runt fikabordet.
Bättre vardagsbilder*, 22/10 kl 18:00-19:00. Fotograf
David Altengård ger tips på hur vi på bästa sätt fotograferar i
olika miljöer. Ta med er egen kamera eller mobilkamera. Begränsat antal platser.

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!

Bockarna Bruse*, 31/10 kl 13:00-14:00. Musikteater för
barn 2-5 år. Begränsat antal platser.
Familjekväll*, 10/12 kl 17:00-19:00. Familjekväll inför julen
med mys och högläsning. För alla åldrar. Fri entré. Samarr. med
byalaget.

Annonsörer:

*Föranmälan till marie.olofsson@ystad.se

Smått & Gott

Tågstopp – information om kommande tågstopp mellan
Svarte och Simrishamn hittar ni under www.ystad.se, sök på
”tågstopp”.
Tips om appen ”Invasiva arter”, där du enkelt kan rapportera in var du sett en invasiv art.
Naturreservatet – ett överklagande på beslutet har inkommit till Länsstyrelsen. Det kan ta 1-2 år innan Regeringen har
prövat ärendet.
Lystring! Det har kommit till vår kännedom att barn klättrar
upp i basketkorgarna på multisportarenan, dessa inte är
ämnade för att klättras i, var varsam om byns grejer!
Byalaget får ibland frågor om ån eller bevattningen därifrån,
som byalaget inte alls är involverade i. Vid frågor som rör
detta kontakta Sven Nilsson ordf. i bevattningsföreningen,
0707-33 30 94 eller sventage@hotmail.com
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