
Bli medlem!
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

Information till alla hushåll i Köpingebro.

BYABLADET
Nr 4/2019

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,  
 0704-881853
Sekreterare: Cecilia Linders,
 0700-92 78 28
Kassör: Marie Meijer,
 0721-95 80 87
E-post: byalaget@kopingebro.se

Följ oss!
@kopingebrobyalag

Höstens aktiviteter

Söndagen den 3 november lystes byn upp av mer än 200 marschaller, när
byalaget arrangerade Köpinge bros bidrag till Österlen lyser. Det fanns tips-

runda för både vuxna och barn, och frivilliga räddnings värnet var på plats för att 
informerade om bl.a. SOS-appen, brandsäkerhet och om sin egen organisation.

Pubkvällen som hölls på Österlenkryddor den 11 oktober, blev fullsatt med  
hela 70 besökare. Det serverades rusdryck och rikligt med lokalproducerad 
mat. Kvällen bjöd på musikquiz med Knet & Bunna, och trots höstrusket  
utanför knuten så verkade det hela vara väldigt uppskattat.

OBS! Medlemskort för Köpingebro byalag måste uppvisas vid uthämtning av julklappen. Det går endast 
att hämta en julklapp per hushåll! Det kommer även finnas möjlighet att lösa medlemskap på plats, för er 
som vill bli medlemmar (kontant eller swish).

Glöggmys & Klappjakt – 7/12
Välkommen på glöggmys utanför Ge-Ma Livs, lördagen den  
7 december mellan kl 11–14. Byalaget bjuder sedvanligt på 
glögg och peppar kakor, vi gästas även av en spelman som  
förgyller stunden med julmusik!

Denna dag arrangerar vi även klappjakten med start kl 9:00, 
där vi har gömt 20 julklappar runtom i byn  
(se karta på baksidan av infobladet). 
När ni hittar en julklapp tar ni med  
den och byter in den mot den riktiga 
julklappen, under Glöggmyset mellan  
kl 11–14 vid Ge-Ma livs.

Passa även på att 
betala er medlems-
avgift för år 2020.  

Vi tar både kontant och swish.



Snöpinnar finns att hämta...
Bengt Rosengren, som har hand om snöröjning i Köpingebro 
meddelar i samarbete med byalaget, att om någon vill ha snö-
pinnar för att märka ut eventuella hinder, så finns sådana att 
hämta hos Ronny Andersson på Stugvägen 6. Pinnarna står 
ute vid garaget, man behöver inte ringa först. Vid eventuella 
frågor kontakta Ronny på tel. 0708-16 58 53.

Årsmöte – 1/4 2020
Välkommen till Köpingebro byalags  
årsmöte den 1 april kl 18:30 i gamla  
ungdomsgården på Åvägen i Köpingebro.  
Byalaget bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs.

Biblioteksinfo
Sagostund, 3/12 17:00–17:30. Från 3 år.
Familjekväll inför julen, 10/12 kl 17:00–19:00. Kvällen 
bjuder på mys och högläsning. Byalaget bjuder på fika. För  
alla åldrar. Fri entré. Föranmälan till marie.olofsson@ystad.se  
eller 0411-57 83 20 senast 30/11. 

Smått & Gott
Synlighet – Vi vill poängtera vikten av att använda reflexer, 
för synlighet, nu när det är mörkt.
Vildsvin? – Skulle ni upptäcka att vildsvinen börjat komma 
in i byn igen så kan ni gå in och felanmäla detta via Ystad  
kommuns sida eller felanmälningsappen.  
Köpingebro räddningsvärn – Känner du för att värna om 
Köpingebro? Skulle du kunna tänka dig att bli frivillig brand-
man? Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande!  
Välkommen att kontakta Niklas Larsson 0733-944743.

Annonsörer:

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

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

Håll även koll via  
sociala medier!

Vi söker en ny ledamot! 
Konatka oss vid intresse

Klapparna kommer att gömmas intill gångstråken inom det rödmarkerade området.


