
Höst med regn och rusk
En pandemi flåsar oss i nacken och det påverkar väl allas vardagar  
på ett eller annat sätt. Hjälps vi åt att visa hänsyn och omtanke så  
ska vi nog ta oss igenom detta till slut.

Några ljusglimtar har det trots allt lyckats bli under hösten. Tillsammans  
med Cherztin och Anders på Österlenkryddor, genomfördes en fantastiskt  
trevlig och smakrik pubkväll. Där Knet & Bunna stod för underhållningen. 
Även Österlen lyser kunde genomföras ”corona-säkert”, då vi tände upp  
marschaller längs hela Nybrovägen samt arrangerade tipsrunda.

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

Glöggmys – 5/12
Välkommen på glöggmys utanför Ge-Ma Livs, lördagen den  
5 december mellan kl 11–13. Vi bjuder på glögg och gästas  
av en spelman som förgyller stunden med julmusik!

Passa även på att 

betala er medlems-

avgift för år 2021.  

OBS! endast swish-betalning.

Save the date! 
Vi vill redan nu nämna kommande årsmöte, som är inplanerat 

onsdagen den 7 april. Vi återkommer med tid i nästa infoblad. 

Men skriv gärna in det redan nu i kalendern! 



Annonsörer:

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

Snöpinnar finns att hämta...
Bengt Rosengren, som har hand om snöröjning delar i sam-
arbete med byalaget ut snöpinnar för att märka ut eventuella 
hinder. Pinnarna finns på Stugvägen 6 (vid garaget), man behöver 
inte ringa först. Vid frågor ring Ronny på 0708-16 58 53.

Biblioteksinfo
Öppettider under JUL- & NYÅRSHELGEN
Meröppet alla dagar: 
måndag–fredag kl 16.00–22.00 
lördag–söndag kl 8.00–22.00
Obemannat mellan den 23/12–6/1.  
Vi öppnar som vanligt igen den 7/1.
God Jul & Gott Nytt År, önskar Köpingebro Bibliotek.

Syns du i mörkret?
Vi vill poängtera vikten av att använda reflexer, under den 
mörka årstiden. För din egen säkerhet!

År 1850 grundade Jörgen Nybergs farfars morfar Hans Andersson  
företaget. Ideń om företaget fick han efter att han byggt om kvarnen på 
gården och fick överblivet material över. Detta sålde han till grannsocknar. 

XL Hans Anders säljer idag byggmaterial från golv till tak. Till proffs och 
privatpersoner. Företaget finns idag i Ystad, Skurup, Simrishamn, Malmö, 
Veberöd och Höör. De är ca 100 anställda och av de jobbar 27 st i Ystad.

Man kan säga att Jörgen har vuxit in i företaget och hans passion är att 
jobba med teambuilding och människor. När han går i pension om ett antal  
år så kommer företaget drivas vidare av hans söner och bror 

Jörgen Nyberg, vice VD och platschef.
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