
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 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

Köpingebro byalag  
kallar till ett  
digitalt årsmöte
På grund av rådande restriktionen om att man inte får  
samlas fler än åtta personer så kommer årsmötet ske  
digitalt via Google meets onsdagen den 7/4 kl. 18.30.  
Vi i styrelsen som håller i mötet kommer att befinna oss  
i skolans matsal. 

För att medverka vid det digitala mötet ber vi er skicka en  
anmälan till byalaget@kopingebro.se senast söndagen den 
28/3 så skickar vi ut en kod som ger er tillgång till koppla  
upp er till mötet. Lämna även er adress så att vi kan lämna  
ut dagordningen. 

Eventuella ärenden som ni vill att årsmötet behandlar ska vara 
styrelsen skriftligt tillhanda senast söndagen den 28/3. Det går 
bra att skicka detta via mejl till oss.

Välkomna! 

Ons 7/4 
kl. 18.30

Snön yr i skrivande stund utanför fönstret och jag konstaterar  
att det – förutom att det faktiskt gör allt ljusare – för en gångs 
skull förmedlar hoppet om en ljusare tid 
Starten på detta året har varit minst sagt annorlunda med alla rekommendationer och restriktioner 
som ska följas. Våra ungdomar på högstadiet och gymnasiet har gått över till distansundervisning och 
sporthallar, badhus, bibliotek och museum har hållits stängda. Mataffärer och butiker har fått hårda 
restriktioner om antal besökare – allt för att undvika trängsel och minska smittspridning.

Vi får i alla fall hoppas att våren medför sig lättare förhållanden, men tills dess är det bara till att hänga 
med och hålla ut – mer än så kan vi inte göra. Som tur är så har vi sköna naturområden runtomkring oss, 
så att vi kan gå ut och samla ny energi!
 – Magdalena Ljunggren, ordförande



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

Påskäggsjakt
Annandag påsk 5/4 kommer byalaget anordna en påskäggsjakt 
i byn. Håll koll när det närmar sig, efter mer information på våra 
sociala medier.

Välkommen till  
vårstädning av byn
Lördagen den 24/4 kl 10:00–13:00  
drar byns årliga skräpplockardag igång.  
Vi samlas vid multisportarenan intill gamla 
lekplatsen (mellan Villa vägen och Moss-
vägen). Byalaget bistår med skyddshandskar, 
skräpplockare och sopsäckar. Efteråt sluter  
vi upp igen och byalaget bjuder på fika  
(corona-säker!) och barnen får tillfälle  
att leka/aktivera sig.

Biblioteksinfo
I tider som dessa vill vi passa på att tipsa om bibliotekets e-tjänster.  
Förutom att låna e-böcker och e-ljudböcker via bibliotekets hem- 
 sida, så erbjuds även film via streamingtjänstrena Viddla och  
Cineasterna. Mer information om hur man går till väga finns på 
www.biblioteksso.se. Där kan man även ansöka om ett biblioteks-
kort, vilket behövs för att kunna nyttja samtliga tjänster. Vid frågor 
kontakta Marie Olofsson via marie.olofsson@ystad.se eller på 
0411-57 83 20.

Här nedan vill vi passa på att presentera en av våra  
annonsörer lite närmre, och sist ut är Lars Larsson  
på Hemrex.
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Lars är uppvuxen med att 
vara entreprenör och gillar  
att skapa. Affärs ideń till 
Hemrex kom genom sin egen 
familjesituation med många 
måsten. Och år 2011 startade 
han företaget som skulle ge 
människor en enklare vardag, 
genom att erbjuda tjänster som 
städ, fönsterputs och trädgårds-
skötsel.

I sydöstra skåne saknades då 
denna typ av företag, men det ser 
annorlunda ut idag. Hemrex, som 
nu har filialer i Ystad, Lund och 
Kristianstad, har ca 200 anställda 
och Lars hoppas dessutom på att 
öppna i Helsingborg under 2021.

Lars inspireras av alla medar-
betare och vill gärna lyfta städyrket. Om 5 år hoppas han på att företaget 
är dubbelt så stort och att efterfrågan blir större på t.ex. seniorservice.

Lars – som själv är bosatt i Köpingebro – hade gärna sett att Socker-
bruksområdet utvecklades med både bostäder och företagslokaler. Samt 
att Ystad kommun kunde satsat på ett företagshotell eftersom Köpingebro 
har ett bra läge och möjligheten att kunna tågpendla.

Lars Larsson, VD på Hemrex.AB.


