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Startskottet för julen i byn
Vi firade in julen med vårt traditionsenliga ”Glöggmys” första lördagen i december, utanför Ge-Ma Livs.
Som tur hade vi vädergudarna på vår sida, vilket i sin tur gjorde att ganska många av er ville stanna till
och njuta av lite glögg och julmusik.
Denna gången valde vi att arrangera klappjakten under samma dag
som glöggmyset, så under fem timmar hade man chansen att hitta
en klapp för att sedan komma och byta in den hos oss.
Dock var det en klapp som inte kom till rätta. Så om någon
har fått med sig klapp nummer 18 hem och missat inbytet,
kan ni kontakta oss för att byta in den. Så att vi kan få med
den även till årets klappjakt.

Välkommen
på årsmöte!
Välkommen till Köpingebro
byalags årsmöte onsdagen
den 1 april kl 18:30 i gamla
ungdomsgården på Åvägen i
Köpingebro. Byalaget bjuder
på fika. Ingen föranmälan krävs.

När?

Onsdagen den 1 april,
kl 18:30.

Var?

Gamla ungdomsgården,
Åvägen i Köpingebro.

Vi söker en ny ledamot till vår styrelse!
Är du intresserad av att arbeta ideellt för byns framtid och
för bybornas bästa? Då är du kanske vår nya styrelseledamot!
Kontakta oss för mer information och för intresseanmälan.
Efter mötet får vi besök
av Köpingebro frivilliga
räddningsvärn som
kommer och berättar
om sin verksamhet.
Välkomna!

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

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)

Smått & Gott

Kontakt

Priffe – Byalaget spelar Priffe (kortspel) på fritidsgården på
Åvägen, fredagar kl 13:30. Medtag egen fika!

Prata m

Förstörelse – Vi skulle uppskatta att man låter dekora era barne!d
tionerna, som vi i byalaget bekostar och placerar ut vid olika
högtider, vara. Annars tvingas vi dra in på dessa arrangemang.

Biblioteksinfo
Sagostund, 25/2, 24/3, 21/4 kl 17:00-17:30. Ålder från 3 år.
Boktips till kvällskaffet, 11/2 kl 17:30. Dela dina bästa
eller sämsta boktips. OBS! Föranmälan*.
Föreläsning om Feng Shui, 3/3 kl 18:00. Föreläsare Ylva
Jansson. Fri entré. Begr. antal platser. OBS! Föranmälan*.
Inspiration om hållbarhet, resande och boknyheter,
31/3 kl 18:00-19:30. Fri entré. Begr. antal platser. Föranmälan*.
Släktforskarjour, 2/4 kl 15:00-18:00. Ystadbygdens Släktoch bygdeforskarförening hjälper dig med släktforskning.

Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-88 18 53
Sekreterare: Cecilia Linders,
0700-92 78 28
Kassör:
Marie Meijer,
0721-95 80 87
E-post: byalaget@kopingebro.se

Vi finns även på
Facebook!

Följ oss på
@kopingebro

Annonsörer:

Byt leksaker, kläder el växter, 9/5 kl 10:00-13:00.
Vi får besök av Retoy. Ta med gammalt och överflödigt och
byt till något nytt. Samarrangör: Byalaget.
*Föranmäl till Köpingebro biliotek eller marie.olofsson@ystad.se
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Vi skulle vilja presentera våra annonsörer lite mer,
så framöver kommer vi att publicera intervjuer i
byabladet med de olika företagarna.

