Information till alla hushåll i Köpingebro.

BYABLADET
Nr 4/2021

Grillkåtan är nu på plats
Så gick äntligen bygglovet för grillkåtan igenom och bygget står nu helt färdigt! Har vi tur kan man
kanske hinna med en grillning en fin vinterdag framöver. Ta chansen att samla ihop grannskap och
vänner för en träff ute i det gröna. Kom bara ihåg att grilla/elda med varsamhet, så att inget olyckligt
händer.

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap
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

Glöggmys – 4/12
Välkommen på glöggmys utanför Ge-Ma Livs,
lördagen den 4 december mellan kl 11–13.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Passa samtidigt på att
njuta av stämningsfull julmusik, när vi gästas av en spelman!

Passa även på attsbetala er medlem.
avgift för år 2022
talning.
OBS! endast swish-be

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,
0704-881853
Kassör:

Marie Meijer,
0721-95 80 87

E-post:

byalaget@kopingebro.se

Följ oss på:
@kopingebrobyalag

Är du vår nya ordförande?
Vår mycket duktiga ordförande Magdalena avgår tyvärr vid årsmötet
i mars . Vi söker därför efter dig som vill vara med (ideellt) att
utveckla byn, se till byns intressen gentemot kommunen och andra,
arrangera olika aktiviteter, vara navet i styrelsen. Styrelsen består
av nio personer och vi hjälps åt med det som sker under året.
Intresserad av att veta mer eller sugen på att vara vår nästa ordförande? Kontakta valberedningen; Peter, tfn 0707-65 64 66 eller
Ingvar, tfn 0735-88 88 44. Du kan också kontakta vår ordförande
om du har frågor kring detta, kontaktuppgifter på vår hemsida
www.kopingebro.se

Save the date!

är inplanerat
Vi vill redan nu nämna kommande årsmöte som
Österlenkryddor
onsdagen den 9 mars kl 18.30. Cherztin från
n, hållbara sam kommer då och håller föredrag om samverka
nästa byablad.
arbeten med en stark landsbygd. Mer info i
!
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Men skriv gärna in det

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:

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 be
höver inte ringa först. Vid frågor ring Ronny på 0708-16 58 53.

Halkbekämpning

2021-11-28

Varje årstid kräver sina åtgärder. På hösten ska löv sopas upp
från trottoarer, gångbanor och trappor utanför din fastighet för
att undvika halkolykor. Under vintern ansvarar du för att skotta,
sanda eller grusa ytorna och på våren efter snösmältning ansvarar du för att sopa undan sanden och gruset.
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