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Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV
Nr. 23, 1 december 2017
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag
Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson

Läs tidigare Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når varannan vecka ca: 5.000 hushåll i Rydebäck och
omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

Kontakta Styrelsen - klicka

JULMARKNAD
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Som medlem i Byalaget får
du rabatter när Du handlar i
vissa butiker. Klicka här för
detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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10-27% medlemsrabatt

Insamling till värmestugan
Precis som förra året kommer Johanna från
Värmestugan i Helsingborg att vara plats för att samla in
saker till de behövande. I vanlig ordning tar man gärna
emot allt i klädväg till både barn och vuxna, så länge det
är helt och rent. Man eftersöker också mössor, vantar,
nya underkläder, hygienartiklar och halsdukar. Man är
även i stort behov av sovsäckar och liggunderlag.
Kom igen nu Rydebäck, nu visar vi vad solidaritet är för
något!

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

10% på vitvaror och
elinstallationer 15% på
belysning i butik

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

LIONS GRANFÖRSÄLJNING

10% rabatt i butiken och
10% på arbetskostnad i
verkstad

På tal om jul och humanitärt arbete vill vi påminna om att
Lions granförsäljning startar fredagen den 8
december. Försäljningen är öppen varje dag ända fram
till julafton. Ni hittar dem som vanligt på parkeringen vid
affären. Lions hälsar gamla och nya kunder välkomna att
köpa sin julgran hos dem. Allt överskott går i vanlig
ordning till behövande både lokalt, nationellt och
internationellt.

VI HÄLSAR PÅ I
HALLEN

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

Byalaget tittar in hos Sideways Engineering. Foto: Ingvar Pettersson

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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Sida 2 av 9

Nyhetsbrev nr 23, 1 december 2017

2017-12-03 19)46

Sideways växer och erbjuder nya möjligheter
Många Rydebäcksbor har säkert undrat vad som huserar
i den nybyggda längan mellan järnvägen och

10% rabatt till medlemmar.

Landskronavägen, strax söder om bron. Byalaget kilade
dit och knackade på.
Inuti huset finns Sideways Engineering, ett företag som
ägs och drivs av Rydebäcksbon Anders Schildt. Lokalen

10% medlemsrabatt på
böcker

byggdes 2015 och sedan dess bedriver Anders sin
verksamhet här. Sideways Engineerings verksamhet
kretsar kring sport- och entusiastbilar och här utförs
renovering, preparering, konservering och åretruntförvaring av entusiastfordon. Just förvaring av fordon

10% på konditorivaror och
kaffetår.

har visat sig vara väldigt populärt och de 15 platserna är
sedan länge uthyrda. Därför kommer verksamheten nu
att utökas med ytterligare en byggnad på ca

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

550kvm+200kvm. Den nya byggnaden kommer att
inkludera tre välutrustade utrymmen för verksamheter
samt en större hall för entusiastfordonsförvaring.

Hyr täckt släp 250kr/dygn

-Förfrågningarna har varit många de senaste åren kring
både fordonsförvaring och mindre verksamheter som
söker lokaler i Rydebäcksområdet. Jag tycker detta är
väldigt kul och det tyder på ett kulturellt intresse för
gamla fordon i Rydebäck. Att även kunna erbjuda något

10% medlemsrabatt

för de företagare och entreprenörer som finns i
Rydebäck ser jag som en win-win både för framtida
hyresgäster, mitt bolag och Rydebäck som helhet, säger
en entusiastisk Anders.
Anders har själv under många år tävlat i historisk racing
med både nationella och internationella framgångar,
tävlingsmeriterna har genererat sysselsättning för

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

företaget och nu har Anders kunder från hela världen.
Rydebäcks byalag ser positivt på företagets utveckling

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

och önskar Anders lycka till!

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Anders Schildt äger och driver Sideways engineering. Foto: Ingvar Pettersson

Rydebäcks IF

SKOLBYGGET FORTSKRIDER
Rya Golfklubb
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Bygget av och runt skolan går framåt med väldig
fart. Idag kan Byalagets flygande reporter Ingvar

Boule - klubben

Pettersson vittna om att bullerplanket öster om nya
skolan nu är klart. Vi tackar Ingvar för rapporten och kan
glädjas åt en bullerfri tillvaro för flanörer, byggarbetare

Lions Club

och senare, elever.

NYINVIGNING HOS
NYLANDER

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Läckerheter hos Nylanders Rött och Grönt. Foto: Gårdsbutiken

Vårdcentralen

Idag, den 1 december, slår Gårdsbutiken upp dörrarna till
sin renoverade gårdsbutik. Det ska firas i dagarna tre.
Under helgen kan man bland annat köpa
egenproducerad fryst kyckling, smaka på delar av
julsortimentet samt kika på en del nya produkter. Det
ryktas också om att tomten kommer att finnas på plats på

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

fredagen mellan 16 och 18.
- Varmt välkomna på fredag klockan 9, hälsar Emma
Nylander via sin och Gårdsbutikens Facebooksidor.
För er som inte hinner dit idag får nya chanser hela
helgen. För mer info om invigningshelgen kan man
besöka facebooksidan som ni hittar om ni klickar här!
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/

tel: 0733-363347
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Byalaget kommer givetvis vara på plats och ta del av
festligheterna.
Klicka för mer info.

REFLEXER
Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

Se till att synas
Nu när mörkret är här igen vill vi återigen påminna om
vikten att synas. Det bästa är defintivt en riktig reflexvst

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

på både vuxna och barn men om man gillar den diskreta
looken bäst finns det hur många varianter som helst.
Har man svarta eller mörka kläder på sig syns man
väldigt dåligt i mörkret. En olycka händer på ett ögonblick

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

och man vill varken vara den i bilen eller den utanför
bilen om det skulle hända. Det bästa sättet att förebygga
är att hålla sig till hastigheten när man kör och att utrusta
sig själv och sina barn med REFLEXER när man är ute i
mörkret!
Ring och beställ: 0723-834070

Ger en uppfattning på skillnaderna mellan scenarion.

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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Det finns betydligt festligare modeller än dessa men även de klassiska
fungerar utmärkt i mörkret.

KONSERTER I FJÄRESTAD
Lions meddelade i veckan Byalaget att det åter närmar
sig konsert-tajm i Fjärestad. De kommer att äga rum den
11 februari klockan 14 och 17. Biljetterna kostar 260
kronor och finns bland annat att köpa på Hörnan.

TRÄFFPUNKTEN
Vi säger välkommen till december och ett nytt program
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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från Träffpunkten!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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Utredningar och planer
som berör Rydebäck - Du
kan vara berörd!

Här samlar vi material inom kommunen som berör
Rydebäck primärt från
Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1484695753555/
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Vetenskap och naturinformation som berör
Rydebäck - För den
vetgirige!
Materialet innehåller mycket intressant om
Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar
om Rydebäck och omgivningar.
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källor.

Informationen har flyttats till vår
hemsida. Klicka här så hittar du
rätt.

Informationen har flyttats till vår
hemsida. Klicka här så hittar du
rätt.

Statistik om Rydebäck
Befolkning mm.

Rydebäck på YouTube
1. Här kan du se alla inslag som har sökordet
Rydebäck! - Coolt!

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)
1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

info@rydebacksbyalag.se. Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson
© Rydebäcks Byalag 2013-2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt
nyhetsbrev.
Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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