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

SAVE THE DATE
Styrelseprotokoll

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

Dags för drakfest

Drakfest den 2 juni
Lördagen den 2 juni är dagen som ni ska markera i era
kalendrar. Det är nämligen dagen då årets upplaga av
Rydebäcks Byalags årliga drakfestival går av stapeln.
Det är andra året vi ställer till med drakbaluns och under
helgerna före dagen D som i Drake kommer ni att se
glada representanter från Byalaget i färd med att sälja
drak-kit i affären. Vi kommer att vara på plats den 19 och

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

den 26 maj mellan klockan 9 och 12.
Liksom i fjol säljs varje drake för 20 kronor och för varje
kit som säljs skänker vi 50 kronor till Barncancerfonden.
På självaste drakdagen bjuder vi på korv och dricka till
alla drakflygare och deras medhjälpare.

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

10% på vitvaror och
elinstallationer 15% på
belysning i butik
Bild från draksuccén 2017

NATTVANDRING

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

Nu har vi nattvandrare i Rydebäck igen Foto: Nattvandring.nu

Nytt liv för nattvandrarna i Rydebäck
Häromveckan nåddes vi av det glädjande beskedet att
nattvandrarna åter kommer att synas på gatorna i
Rydebäck efter en tids vila.
Nattvandringens syfte är att vara på plats där det händer,
innan det händer. Trygga vuxna i tydliga
nattvandringsvästar som rör sig utomhus och sprider
trygghet och omtanke. Den nystartade gruppen består av
drygt 20 personer men ju fler som vandrar, desto oftare
kan nattvandring ske utan att den enskilda tidsåtgången
blir alltför belastande.

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

Vill man bidra till tryggheten och bli en nattvandrare är
man välkommen att kontakta Henrik Rietz som du når
genom att mejla rietz66@gmail.com.
Om du vill veta mer om stiftelsen nattvandring.nu som
står bakom Rydebäcksgruppen så läs mer på
www.nattvandring.nu.
Rydebäcks Byalag är oerhört glada för detta besked och
önskar den nya nattvandrargruppen stort lycka till!

RABATT BORTTAGEN
Flera medlemmar har hört av sig till oss och påpekat att
rabatten hos Stefan Påhlssons laxbutik i Landskrona inte
längre gäller. Detta är helt korrekt och vi på nyhetsbrevet
har helt enkelt missat att meddela detta. Vi beklagar det
inträffade.

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% medlemsrabatt på
böcker

VALBORG
10% på konditorivaror och
kaffetår.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

Dags att välkomna våren med en rejäl brasa
I sann Rydebäckstradition anordnar Scouterna som
vanligt årets Valborgsfirande på stranden. Festligheterna
börjar klockan 20.00.

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Välkomna hälsar Rydebäcks scoutkår!

Läsarservice

Visste ni att...

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

...man kan ladda sin elbil i Rydebäck?
Öster om stationen finns nu två laddstolpar där man kan
ladda sin elbil. Det är företaget Clever som har placerat
dem där och på stolparna finns tydliga instruktioner om
hur de fungerar.

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Festligt tycker vi i Byalaget!

DAGS FÖR ANKRACE

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

MUSIKAL I KYRKAN

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

Musikalgruppen Havsluft sätter upp Sound of Music
För något år sedan startade Pernilla Agardh och Siri Lind
en kulturgrupp för barn i Rydebäck. Gruppen fick efter en
omröstning bland barnen namnet Havsluft. Havsluft
består av olika kuturgrenar och just nu övar musikaldelen
inför premiären av Sound of Music som äger rum
lördagen den 5 maj klockan 16 i kyrkan.
- Föreställningen är kostnadsfri och öppen för alla, hälsar
Pernilla Agardh i ett mail till Nyhetsbrevet.

SANDÖVÄGEN

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Övergången på Sandövägen byggs om. Foto: Ingvar Pettersson

Övergångsställe byggs om
Nu när solen åter har tittat fram har även vägarbetena
gjort intåg i vardagen. Och nu har turen äntligen kommit
till Sandövägen. Rydebäcks Byalag har outröttligt
påpekat för stadens politiker och tjänstemän att
säkerheten och trafiksituationen på Sandövägen har varit
ohållbar. Och oftast har vi fått medhåll om att något bör
göras för att förhindra att det sker en olycka. Man kom
fram till att övergången bör göras om och nu är alltså
arbetet igång.
Vi tackar alla inblandade och hoppas att resultatet blir en
säkrare väg framöver.

VAR RÄDDA OM VÅRT
VATTEN

Förorenat vatten i Heabäcken. FOTO:Facebook/Anders Friberg

Rydebäck har mycket liv i sina bäckar och dessa liv mår
inte bra av kemikalierna som rinner ut i vattendragen
som följd av att människor tvättar sina bilar på gatorna.
Det sköljvatten som rinner ner i dagvattenbrunnarna
rinner sedan orenat rakt ut i våra vattendrag. Förutom att
det är skadligt för naturen kan det också leda till dryga
böter och till och med fängelse i vissa delar av landet.
Vi rekommenderar istället för att tvätta bilen hemma att
man kör till Gulf, där man som medlem har 10% rabatt
på biltvätt, eller till någon av självtvättsanläggningarna
runt om i kommunen.
Läs mer här:
Artikel i 24ystad.se om hemmatvätt av bilar
Givertvis gäller detta all form av utsläpp av kemikalier i
dagvattenbrunnarna.

NYTT VINDSKYDD

Häromdagen sattes den första delen av det nya
vindskyddet på plats på stranden. Vi räknar med att det
ska bli klart inom kort. Vi tackar Staden för
investeringen!!

HALLÅ MEDLEMMAR, VAR ÄR NI?
Byalaget saknar fortfarande en del inbetalningar till
årsavgiften för 2018. Har du inte betalt hittar du
instruktionerna genom att klicka här!
Givetvis undrar vi hur det kommer sig att vi tappar
medlemmar. Har vi kämpat för fel frågor? Har ni glömt att
betala medlemsavgiften? Finns det andra orsaker? Skriv
till oss och berätta på info@rydebacksbyalag.se
Vi har mycket på gång i år och behöver ditt stöd. Bland
annat tänker vi upprepa fjolårets succé med
drakfestivalen, vi ska ta nästa steg i arbetet mot ett
vårdboende i Rydebäck och vi ska fortsätta bevaka
Rydebäcks intressen i kommun och landsting.
Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

SEMESTER
Nästa utgåva av Nyhetsbrevet som var planerat till den 4
maj kommer att bli inställt. Detta beror på att
undertecknad har åkt på semester och inte har möjlighet
att producera något brev från destinationen. Jag önskar
er ett par fantastiska vårveckor så ses vi igen den 18
maj!

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet? Har du frågor som du
vill ha besvarade, har vi missat något vi bör
uppmärksamma eller har du något att berätta som kan
intressera rydebäcksborna?
Du når mig på redaktor@rydebacksbyalag.se
Jag ser fram emot era bidrag!
/Malin, redaktör.

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.

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.

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
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