BYABLADET
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Å

rsmötet den 9 mars genomfördes i vanlig ordning i Köpingebro skolas matsal. Den stora förändringen
är att vår tidigare ordförande Magdalena avgått och ordförandeposten är fortfarande vakant.
Vad gör en Ordförande i ett byalag? Det viktigaste är att vara inläst på protokoll från kommunala
möten och samrådsmöten, samt att skriva dagordning och leda byalagets styrelsemöten som vi har ca
en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Utöver de delarna så kan du styra mycket själv hur
mycket du vill engagera dig och dina insatsen kan variera i perioder, vi hjälps åt i styrelsen.
Vill du vara med och påverka hur din hemort ska utvecklas? Kontakta oss i byalaget så berättar vi mer.
Den 23 april med strålande sol städades byn under byalagets årliga vårstäddag. En handfull barnfamiljer
och styrelsen deltog. Vi var glada över att det inte fanns så mycket skräp att plocka och tackar för att
ni alla hjälps åt med att hålla det fint och skräpfritt i byn hela året!

Sommaraktivitet
i augusti
Den 20 augusti med start
kl. 13.00 anordnar byalaget
en familjevänlig 5-kamp med
trevliga sommarspel så som
kubb, boule m.fl.
Föranmäl er senast den 14 augusti, via vår hemsida och
sociala medier. Det går att anmäla hela lag eller som enskild
deltagare, alla enskilda deltagare lottas ihop till lag. Endast för
medlemmar i byalaget

QUIZ
TIME!

Höstquiz

Nu äntligen planerar vi att anordna en
quizkväll på Gammelgårdens Fisk &
Rökeri i oktober. Det kommer serveras
varmrökt lax med potatisgratäng samt
kaffe och kaka, till en underhållande frågesport. Pris: ca 200 kr.
Endast för medlemmar i byalaget.
Skicka in din intresseanmälan till byalaget@kopingebro.se
(OBS! ej bindande).

Medlemskap
Årsavgiften för ett medlemskap
Köpingebro byalag är 100:-/hushåll. Betalning sker till bankgironummer 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
Vice ordf.:

Barbro Ståhlhammar
0709-45 24 20

Kassör:

Marie Meijer,
0721-95 80 87

E-post:

byalaget@kopingebro.se

Följ oss på:
@kopingebrobyalag

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 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”.

Biblioteksinfo
Sommarboken, 1/6–31/8. Läs eller lyssna på tre böcker
och få en bok.
Läskul och sommarfika, 22/6 kl. 13–14. Köpingebro bibliotek.
Familjen Knyckertz är i farten igen, denna gång behöver de ett
nytt konstverk på väggen där mamma Fia har målat om med
fel färg. Genast planerar familjen en konstkupp. Ja, alla utom
Ture som försöker få familjen att bli lite hederlig, han tänker
måla en tavla. Polisen Paul Isman, som ville bli konstnär kan
kanske hjälpa till? Spännande och fartfyllt!

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
Bemanning under sommaren:
v. 28–30, 32–33, kl 15:00–17:00
endast följande datum: 12/7,
19/7, 26/7, 9/8, 16/8.

Annonsörer:

Måla en egen tavla, alla får fika och boken i gåva. Från 6 år.
Begränsat antal platser, föranmälan till biblioteket@ystad.se
Övriga arrangemang – Håll koll efter fler arrangemang på
bibliotekets hemsida www.biblioteksso.se.

Smått & Gott
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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