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Dela

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. 24, 15 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

Styrelseprotokoll

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

Vädret kunde inte ha varit bättre när det på lördagen den
2 december var dags för årets upplaga av Rydebäcks
Julmarknad. I år höll man till i Scoutstugan och
uppslutningen var stor bland Rydebäckarna.
http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt
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- Jag tyckte att det gick väldigt bra. Både besökare och
utställare verkade nöjda, säger Ann-Charlotte Ericsson
som tillsammans med Camilla Persson höll i
arrangemanget från Byalagets håll.
Tack alla besökare, utställare och arrangörer som
deltog. Ett särskilt tack till Lions som i år skänkte
julgranen och till Hemköp som stod för glöggen.

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

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.

Foto: Ann-Charlotte Ericsson

I vanlig ordning tittade Tomten förbi och det var många
barn som passade på att berätta vad som står högst upp
önskelistan.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

Inne i scoutstugan rådde julstämning när utställare
radade upp sig och sina hantverk. Man kunde i vanlig
ordning både köpa lotter och diverse hantverk från lokala
producenter.

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden
http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt
Foto: Ann-Charlotte Ericsson

Även utomhusaktiviteterna lockade i år. Scouterna hade
dukat upp chokladhjul och korvgrillarna gick varma.
Byalaget bjöd på pepparkakor och delade ut glögg som
var skänkt av Hemköp.

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% medlemsrabatt på
böcker

10% på konditorivaror och
kaffetår.
Foto: Ann-Charlotte Ericsson

Hästen Lakrits tog ridsugna barn på en tur i kvarteret.
Sanna Kallenberg från Katslösa Hästgård var med och
höll i tyglarna. Både barn och häst verkade nöjda när
dagen var slut.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Foto: Ann-Charlotte Ericsson
Rydebäcks Bibliotek

LIONS GRANFÖRSÄLJNING
Rydebäcks IF

Ni glömmer väl inte att ni kan köpa er gran av Lions på
parkeringen vid centrum. Försäljningen är öppen varje
dag ända fram till julafton. 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.

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

JULKLAPPSTIPS
http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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Ni vet väl att ni i princip kan köpa samtliga julklappar i
Rydebäck? Varför inte boken Rydebäck- från leråker till
höghus, Kerstin Nilssons fina provsticka eller kanske
böcker och språkkurser hos PS Språktjänst? Det finns
också gott om hudterapeuter och liknande verksamheter
som erbjuder allsköns behandlingar. Ta en titt bland
företagen i högerspalten för att hitta något passande att
ge bort. Är man dessutom medlem i Byalaget finns det
fina rabatter att hämta.

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Erbjudande från Fortuna Spa
Våra vänner på Fortuna Spa har öppnat tomtesäcken för
Byalagets medlemmar och erbjuder bland annat följande
julklappstips.
❤Vår julklapp till Er❤
⭐ Gratis färgning av frans och bryn vid köp av en
Klassisk ansiktsbehandling 630 kr⭐
ord pris 830 kr

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

❤100 kr rabatt på 45 min⭐
massagebehandling! ord pris
490 kr
❤Fotvård 395 kr⭐
ord pris 495 kr

Tillskott till verktygslådan från Algot Andersson
Håkan på Rydebäcks egna bygghandel Algot Andersson
hälsar julen välkommen med bra erbjudande på diverse
verktyg.

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Geringssåg 600mm Edwin 595:(ord 831:-)

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/

Verktygset med 55 delar 295:(ord 382:-)
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Alla priser gäller tom 2017-12-31 eller så långt lagret räcker.

Han hälsar även att de har bra priser på elverktyg från
Bosch och önskar samtliga kunder välkomna till butiken.

tel: 0733-363347

Museiföreningen tipsar
Vilken julklapp skulle kunna vara bättre till den
histrorieintresserade än Rydebäcks egen berättelse? För
250 kronor kan du nu köpa boken "Rydebäck- Från
leråker till höghus" som ges ut av Rydebäcks Museum.

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

NYINVIGNING HOS
NYLANDER

Ljust och luftigt i nyrenoverade lokaler Foto: Ingvar Pettersson

Fredagen den 1 december slog Gårdsbutiken upp
dörrarna till sin renoverade gårdsbutik. Det blev kalas i
dagarna tre där man presenterade nya produkter, fick
besök av tomten och erbjöd egenproducerad kyckling till
försäljning.
Rydebäcks Byalag var på plats och kan avslöja att
butiken har blivit väldigt fin och de smakprov som det
bjöds på under invigningshelgen var väldans smaskiga!

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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För att hitta till Nylanders Rött & Grönt klicka här för att
komma till vägbeskrivningen!
För att komma till Gårdsbutikens hemsida, klicka här!

Nytt år och vi välkomnar alla nya medlemmar
Nu är det dags för alla som vill vara medlemmar i
Byalaget att betala sin medlemsavgift för 2018.
De senaste veckorna har många av er fått medlemsbrev
och inbjudningar i era brevlådor. Målet är att samtliga
Rydebäckare ska få ett. Dock har vi ibland problem med
att dela ut i flerfamiljshus då vi helt enkelt inte kommer in
genom porten.
Vill ni vara med i Byalaget men inte har fått någon
inbjudan? Lugn, det finns hopp. Det är nämligen
jätteenkelt att ansluta sig till Rydebäcks Byalag. Det
enda du behöver göra är att betala in 200 kronor per
hushåll (100 kronor om någon i hushållet är över 75 år)
till bankgironummer 5848-8719. Glöm inte att ange
Namn, Adress och E-post adress.
Ni vet väl att förutom att bidra till Rydebäcks utveckling
ger medlemskapet er tillgång till riktigt fina rabatter. Kika
in på hemsidan och titta genom att klicka här!
Välkommen som medlem, ju fler vi är desto starkare
blir vi.

MINNESSTEN
LJUSSATT
http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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Foto: Kjell Nyström

Nu kan vi se Rydebäcks minnessten i sitt rätta ljus,
denna fina bild tog Kjell Nyström som är vice ordförande i
Byalaget på vägen hem från senaste styrelsemötet.

Nu tar vi i Byalagets styrelse jullov. Vi är tillbaka med
nästa Nyhetsbrev den 12 januari 2018.
Stort tack till alla våra medlemmar som var och en har
bidragit till att Byalaget och Rydebäck tillsammans växer
och frodas.

Vi önskar Er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!!

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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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
källor.

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

Statistik om Rydebäck
Befolkning mm.

Vetenskap och naturinformation som berör
Rydebäck - För den
vetgirige!
Materialet innehåller mycket intressant om
Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar
om Rydebäck och omgivningar.

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

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

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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© 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.

http://gantrack.com/t/pm/1486457570893/
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