
Sommaraktiviteter i byn
Denna sommaren arrangerade vi i byalaget en gatuvandring, där vi  
varje onsdag under sex veckor promenerade oss igenom byns alla gator i  
alfabetisk ordning. En mindre grupp människor slöt upp för att tillsammans 
få lite motion under lite mer sociala förhållanden. 

Någon vecka senare välkomnades alla i byn till permissionsparken för att  
tävla i en kubbturnéring, ett arrangemang som vi hoppas blir återkommande  
fler år framöver. Grattis till lag Mandelkubbarna, som kammade hem vinsten!

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

Information till alla hushåll i Köpingebro.
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Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,  
 0704-881853
Kassör: Marie Meijer,
 0721-95 80 87

E-post: byalaget@kopingebro.se

Följ oss på: 
@kopingebrobyalag

Pubkväll 16/10
Österlenkryddor välkomnar  
i samarbete med Köpingebro 
byalag alla byalagsmedlem-
mar till årets Pubkväll! 

Fredag 16/10, kl 19.00 hos 
Österlenkryddor. Knet & Bunna 
står för musikunderhållningen. 
Quizet startar kl 20:00. 

Det kommer att serveras en 
Österlenkryddors chark-tallrik  
med lokal anknytning samt  

Lilla Köpinges havtornsglass med kaffe/te. Fisk-alternativ finns. 
Ange ev. allergier vid bokning.

• Mat inkl. ett glas vin/öl, 250:-/pers
• Mat inkl. ett glas alkoholfritt, 225:-/pers
Betalning sker på plats, kort eller kontant.

Bokning/anmälan* senast 5/10 till byalaget@kopingebro.se 
Max 50 platser, efter rådande restriktioner. Först till kvarn.  
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.

16 oktober 
kl 19.00

på Österlenkryddor
Musikquiz kl 20, med Knet & Bunna



Naturreservatet Lilla Köpinge
Tidigast nu i höst kommer vi att märka att något händer i 
naturreservatet. Då planerar Länsstyrelsen bland annat att 
ta bort den triangel av växtlighet som finns mellan det gamla 
träningsfältet och den gamla speedwaybanan. 

Framöver kommer man även ”bränna av” det gamla tränings-
fältet för att ge vegetation och det rika insektslivet en chans 
att återhämta sig och hitta tillbaka till området. Länsstyrelsen 
och byalaget uppmanar alla att INTE kasta trädgårdsavfall i 
naturen (självklart inget annat avfall heller). 

Följ gärna arbetet med naturreservatet på byalagets hemsida, 
vi lägger ut information där så snart det finns något nytt från 
Länsstyrelsen.

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 
1/11 kl 17:00–19:00. Välkomna! 

Här nedan vill vi passa på att presentera en av våra  
annonsörer lite närmre, denna gången är det Håkan 
och Carina på Nisses Däck’s tur.

Annonsörer:
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År 1978 grundade Nils Karlsson, Nisses Däck. Vid tolv års ålder var det 

en skoltrött Håkan, son till Nils, som började jobba på sin fars företag. Idag 

drivs firman – som för övrigt ligger i Tomelilla – av Håkan och hans fru Carina, 

Köpingebrobor sedan 10 år tillbaka. 

De tog över verksamheten år 2000 och har idag totalt fem anställda (in-

klusive sig själva). I huvudsak utför de allt inom däck och fälg samt bilservice 

och har en fin gör-det-själv-tvätt. Parets primära uppgift är att driva och leda 

företaget, men det som mest inspirerar och driver dem i sin uppgift är själva 

kundkon takten och variationen som arbetet innebär. 

Med den positiva inställningen – att bilar, traktorer, mopeder m.m. faktiskt 

kommer behöva nya däck även om fem år – ser de ljust på framtiden och  

jobbar på som vanligt!

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)

Håll koll efter arrangemang  
på bibliotekets hemsida: 
www.biblioteksso.se

Carina och Håkan Karlsson, som värnar om byn och den lokala butikens utveckling.


