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Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap 
Köpingebro byalag är 100:-hus-
håll. Betalning sker till bank giro-
nummer 5943-0108. Tänk på att 
ange namn och adress, så att vi 
kan skicka ut medlems kort och 
rabatt blad. 

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

Kontakt
Ordförande: Magdalena Ljunggren,  
 0704-881853 
 (OBS! Endast t.o.m. 9/3)

Kassör: Marie Meijer, 
 0721-95 80 87

E-post: byalaget@kopingebro.se

Välkommen på årsmöte
Välkommen till Köpingebro byalags årsmöte onsdagen den 9 mars 
kl 18.30 i skolans matsal. Byalaget bjuder på corona-anpassad 
fika. Vi kommer även att ha corona-anpassad sittning. Ingen 
föranmälan krävs. Efter årsmötet kommer Cherztin Sanderson 
Persåkre från Österlenkryddor och berättar om det hon brinner 
mycket för – hållbarhet och samverkan.

Inbetalningsavier
Då vi glömde bifoga inbetalningsavier i samband med Bya-
bladet nr. 4/2021, så kommer avierna med på detta bladet i 
stället.

OBS! Ni som betalt medlemsavgiften för 2022 har fått ett  
kuvert i era brevlådor med medlemskort, medlemserbjudande, 
rabattkuponger och detta infoblad.

Ordförandens ord
Då jag har avsagt mig mina uppdrag som ledamot och ord-
förande i Köpingebro byalag blir årsmötet mitt sista möte  
och detta byablad det sista jag är med och gör. Vi kommer 
att bli stadsbor igen efter 18 år i Köpingebro.

Det har varit lärorikt och roligt att ha varit med om att utveckla 
Permissionsparken, ordna olika arrangemang och träffa er 
bybor.

Jag tackar för mig och önskar er alla allt gott!  
/ Magdalena

Vi söker fortfarande efter nästa ordförande  
– är du intresserad eller vill veta mer?

Kontakta valberedningen:  
Peter, 0707-65 64 66 eller Ingvar, 0735-88 88 44.

Vi finns även på 
Facebook!

Följ oss på 
@kopingebrobyalag

När?
Onsdagen den 9/3, 
kl 18.30

Var?
Skolans matsal, 
Fredriksbergsv. 4 Köpingebro
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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

Tvätta bilen
Att tvätta bilen på en uppfart eller asfalt är förbjudet. Men om  
du vid enstaka tillfällen ändå tvättar bilen hemma är det viktigt 
att den står på en gräsmatta eller annan biologisk aktiv yta. Läs 
mer på www.ystad.se sök på ”biltvätt”.

Skymd sikt
Vi vill påminna inför den kommande våren om att det är 
väldigt viktigt att inte låta träd/buskar/plank/staket skymma 
sikten eller framkomlighet för trafikanter. Det gäller framför 
allt vid hörntomter, men även utfarter mot gator. Läs mer på 
www.ystad.se sök på ”skymd sikt”.

Aktiviteter
Det har under lång tid varit brist på saker att göra, så därför 
vill vi nu gärna nämna att Stora Köpinge församling dragit 
igång med sin torsdagsvandring igen. Gå gärna in på deras 
hemsida och håll koll på deras agenda www.svenskakyrkan.
se/stkopinge.

Vi tackar annonsören…
Bengt Byggare & Entreprenad AB för sponsring under många 
år och välkomnar Andreas Hallgren Österlen Bygg & Inredning. 
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Andreas intresse av snickeri 
började vid 12 års ålder, då 
han köpte sin första snick-
erimaskin. Han fortsatte sin 
yrkesbana genom att utbilda  
sig inom finsnickeri en treårig 
yrkesutbildning i Kristianstad  
I åtta år jobbade Andreas hos 
Torsten Nilssons snickerier i 
Brösarp.

År 2007 bestämde Andreas 
sig för att starta sin egen firma 
Österlen Bygg & inredning.
Som egen kan man själv be-
stämma över sitt arbete och 
möta kunderna på ett annat  
vis. Det mest inspirerande med 
jobbet är att få uppfylla kundens 
visioner och göra verklighet av 
kundens idé. Det kan vara allt från bygga uterum, mindre renoveringar 
eller montera ett Marbodal kök som beställts genom Xl bygg.

Hösten 2022 flyttar Andreas med sin medarbetare till nya lokaler i 
Ystad. Firman kommer i framtiden fortsätta arbeta i liten skala som det 
är idag – med fokus på kundens önskemål.

Andreas Hallgren, Österlen Bygg & Inredning.


