BYABLADET

Information till alla hushåll i Köpingebro.

Nr 3/2021

Österlen lyser – söndagen den 7/11 kl. 17–19.
När höstmörkret lagt sig över nejden är det tid att fira Österlenlyser i Köpingebro.
Byalaget sprider ljus i byn samt arrangerar aktiviteter vid pågatågsstationen.
Mer info kommer på vår facebooksida.
– Välkomna!

Projekt grillkåta
Tyvärr har bygglovet gällande grillkåtan i permissionsparken, som
byalaget sökt Fokus-pengar för
år 2020, blivit överklagat. Så vi
väntar fortfarande på ett beslut.
Grillen och bänkar är i alla fall på
plats sedan den 27 maj.

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

Tågstopp – etapp 2
Mellan den 30 oktober och 12 december planeras det ett
tågstopp på Österlenbanan. Arbetets omfattning gör att
man behöver stänga av tågtrafiken på sträckan Svarte –
Ystad – Simrishamn. Mer information finns att läsa på
www.trafikverket.se sök på Österlenbanan.

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

byalaget@kopingebro.se

Följ oss på:
@kopingebrobyalag

Naturreservatet Lilla Köpinge
Länsstyrelsen kommer med kort varsel
att bränna av områden på naturreservatet för att främja den vegetation och
det djurliv som normalt ska finnas på
området och som inte kunnat växa/
leva där pga att det har fått växa fritt
de senaste åren. Länsstyrelsen kommer då att behöva hjälp av ett antal
bybor, som agerar ”eldvakt” för att se
till att elden inte sprider sig i fel riktning. Det går inte tyvärr inte att ha
någon längre framförhållning när bränningen ska ske, då väder och vind är
avgörande. Men eventuellt blir detta
inte av förrän till våren 2022.
Så om du är intresserad av att hjälpa till och kan ställa upp med
kort varsel, skicka ett mejl till oss i byalaget så förmedlar vi informationen till Länsstyrelsen. Vi kommer också, i mån av tid, lägga
upp informationen på våra sociala medier – så att du som har
möjlighet just då också kan anmäla ditt intresse för att hjälpa till.
Det är ingen bindande anmälan, utan endast en intresseanmälan.

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:

Visa hänsyn!
Vid flertal tillfällen har det dumpats avfall på återvinnings
stationen i byn, saker som definitivt inte ska vara där. Det kan
ju tyckas vara ett smidigt sätt att bli av med sina sopor, men
konsekvensen kan drabba oss alla om ansvarigt företag (För
packnings- och tidningsinsamlingen) t.ex. väljer att dra in åter
vinningsstationen i byn. Det finns en fin återvinningscentral
i Hedeskoga, där det är gratis att lämna sitt avfall. De har bra
öppettider och hjälpsam personal, och det är varje persons
ansvar att ta sig dit och lämna sina sopor.
Det har också påtalats flera gånger att det är strängt förbjudet
att dumpa trädgårdsavfall m.m. i skogen och naturreservatet.
Dumpningen resulterar i att invasiva arter får fäste i området,
tar över och slår ut det naturligt förekommande växt-, djuroch insektslivet. Vi vill åter igen poängtera att DET ÄR ALLTSÅ
FÖRBJUDET ATT DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL I SKOGEN OCH
NATURRESERVATET! Även här kan man köra till Hedeskoga
återvinningscentral och lämna trädgårdsavfall – gratis! Man
kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl, som töms
varannan vecka under april till oktober/november. Detta
beställs hos kommunen.

2021-09-23

– Nu är det är dags att vi börjar visa hänsyn
till varandra och till byn!

Bankgiro 5943-0108 • www.kopingebro.se • byalaget@kopingebro.se

