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Nu när våren har anlänt på riktigt hoppas vi på både sol och
värme de kommande månaderna!
Vaccineringen mot covid-19 är igång och inger hopp om en tid vi längtat efter – när vi äntligen kan träffa
våra nära och kära, och kan leva lite mer som vanligt igen. Men trots vaccination rekommenderas fortarande samma försiktighet med avstånd och hygien. Så fortsätt att vara rädda om varandra!
Då vi inte kan förutspå hur restriktionerna kommer se ut de närmsta månaderna har vi valt att avvakta
med eller skjuta upp en del tilltänkta aktiviteter.

– Magdalena Ljunggren, ordförande
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Projekt grillkåta
I väntan på bygglov har kom
munen för ett tag sedan på
börjat markarbetet där den till
tänkta grillkåtan ska placeras
i Permissionsparken.
Skulle inte bygglovet bli beviljat
så har man funderat ut en alternativ lösning till grillplats.

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 kontakta Marie Meijer,
0721-95 80 87. Gäller det frågor
om medlemsrabatter, mejla till
byalaget@kopingebro.se

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-881853
Kassör:
Marie Meijer,
0721-95 80 87
E-post:

byalaget@kopingebro.se

Följ oss på:
@kopingebrobyalag

Lilla Köpinge naturreservat
Naturskyddsenheten har
som mål att få
bort invasiva
främmande
arter och andra
trädgårdsväxter
som inte hör
hemma i reservatet, eftersom
sådana arter försämrar förutsättningarna för den inhemska floran.
Därför har man nu i ett ytterligare steg om att stoppa avstjälpning
och nedskräpning, satt upp skyltar med regler och information om
vad som gäller för området.
Men framför allt har man sett ett stort problem med nedskräpning
av hundbajspåsar och vill nu uppmana hundägarna att ta med sig
sina påsarna hem och slänga i det egna sopkärlet. Vi har valt att
publicera mer information gällande naturreservatet Lilla Köpinge
under en egen flik på vår hemsida.

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

Annonsörer:

Vaktmästarservice
Visste ni att Ystad kommun har en vaktmästarservice?
Bor du i Ystad Kommun och är 75 år eller äldre, eller har en
funktionsnedsättning, så kan du få hjälp med t.ex. byte av glöd
lampor och batteri till brandvarnare, ta ner/hänga upp gardiner,
hämta saker från vind/källare etc. Servicen är gratis men man
får själv stå för materialet och inköp av detta. Anmälan/bokning
görs till Magnus Åkesson, 0709-45 79 24.

Biblioteksinfo
Marie Olofssons på biblioteket vill gärna uppmuntra oss till att fortsätta låna och läsa böcker, och vill bara passa på att påminna om
gällande regler för ditt besök. För att hålla nere smittspridningen i
samhället är det endast tillåtet att besöka lokalen en och en, i
snabba ärenden om max 15 minuter. Det är dock tillåtet att ta med
sig sina barn.

Smått & Gott

2021-05-11

Medlemsrabatter – Glöm inte bort att nyttjade de
förmånliga medlemsrabatterna ni får som medlem i
Köpingebro byalag. Är ni inte medlem än så går det
bra att bli det när som! Läs mer om hur ni
går till väga under ”medlemskap”
på andra sidan av detta infoblad.
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