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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 varje 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

STYRELSEMÖTE
En gång i månaden, med uppehåll för semester- och
juletid, träffas Byalagets styrelse för att gå igenom allt
som har hänt och för att diskutera nya och pågående
projekt för Rydebäck. Den 14 mars var en sådan dag och
det första som hände var att den styrelse som valdes på
årsmötet bildades genom ett konstituerande möte.

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

Den nya styrelsen

Styrelsen i Rydebäcks Byalag fick, efter årsmötet, en
annan sammansättning än fjolårets. Några nya ansikten
kommer ni att se medan vissa är desamma.
Nya ordinaire ledamöter för 2017 är Bo Johansson, som
mestadels kommer att jobba med kommunkontakter, och
Ulla Tilly Mårtensson, som kommer att ägna sig åt saker
som rör fritid och skola. Vi har också värvat en ny
suppleant som vi tyvärr ännu inte har något foto på, han
heter Mathias Sonesson.

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

Välkomna till Styrelsen!!
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.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

10% rabatt i butiken och
10% på arbetskostnad i
verkstad
Nattvandrarna i Rydebäck besökte byalagets styrelsemöte

Nattvandrarna kom på besök
Ibland får styrelsen besök på våra möten och
denna gång kom Milla och Åse från Nattvandrarna i
Rydebäck för att berätta lite om sin verksamhet. Bland
annat berättade de hur nattvandrandet är upplagt och
organiserat. Att nattvandra är ett ideellt åtagande som

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

går ut på att en grupp vuxna helt enkelt är ute och går
om kvällarna, speciellt fokus ligger på de kvällar då det
är många ungdomar ute, som fredagar, lördagar och
storhelger. Nattvandrarna i Rydebäck är vårt
närområdes största grupp och även en av de största i
landet med sina drygt 50 frivilliga.

Bra jobbat säger vi och ger en stor applåd till alla de
frivilliga krafter som ställer upp med sin tid för att göra
Rydebäck tryggare för både ungdomar och vuxna.

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

Mer information om nattvandring hittar du genom
att klicka här.

Vill du engagera dig? Hör av dig till Åse på
mailadress: ase@sevrell.se

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

Ny utgivningsplan för nyhetsbrevet

10% Medlemsrabatt

Även nyhetsbrevet fick en del uppmärksamhet på månadens
styrelsemöte. Bland annat diskuterades det hur ofta det skulle
komma ut. Reslutatet blev att styrelsen tog beslut om att i
fortsättningen ge ut brevet varannan vecka istället för varje vecka
som det är nu. Förhoppningsvis kan vi då ladda det med mer
matnyttig information än vad vi kan presentera varje vecka.
Har du koll på vad som händer i vårt samhälle? Har du information
som du vill nå ut med eller tips om intressanta saker som händer?
Maila oss på info@rydebacksbyalag.se

LUFT I DÄCKEN

10% på konditorivaror och
kaffetår.

10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18
Arbetet gick supersnabbt och nu är pumpen klar

Ny cykelpump vid stationen

Fortuna FF

Många har kanske undrat varför det under den senaste
veckan har grävts ett stort hål intill Rydebäcks Station.
Nu kan vi berätta att en kommunal luftpump är
monterad på platsen. Enligt vittnesskildringar är den nya

Rydebäcks Scoutkår

pumpen redan redo att användas.
Vi tackar Staden för den trevliga vårpresenten!!
Rydebäcks Ryttarförening

GLÖM INTE ERA PRISER

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Förväntansfulla medlemmar när lotteriet drar igång

Tavla av Ingela Dahlgren

Nr 232

3 tavlor ”Spring”

Museiförening och
Historia

Berne König
Nr 655

Siv o Leif

Thunberg

Skulptör Mikael Liljeqvist

Tavla ”Trädgård”

Nr 802

Christina o

Magnus Allepqvist
Tavla ”Cool”

Nr 739

Henrik Eneroth

Armstickad pläd

Nr 263

Mats Heidne

Löpeanka
Vas med lock
Koltrast

Nr 652
Nr 704
Nr 496

Sv. Pensionärsförbund

M o R Blomqvist
B o B Strömgård

Vårdcentralen

Annette Lövdahl

Örhängen

Nr 102

I o E Rosberg

Piptavla

Nr 896

Glömde namnet

Om du inte har hämtat ut din vinst är du välkommen
att kontakta Ann-Charlotte på telefonnummer:

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

0704-940965

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Rekordmånga blir medlemmar i Byalaget

David Silander Mob.tel: 0721-76

I skrivande stund har Rydebäcks Byalag

98 80

848medlemmar, vilket är rekord för föreningen.
Tillsammans är vi starka och kan göra mer för
Rydebäck!
Är du inte redan medlem? Bli det genom att klicka här!

DET NÄRMAR SIG

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

Nästa gäng till möte
Nu är det bara tre gäng kvar att kila till Rydbäcksskolans
matsal för att få information och svar på alla sina frågor
om stadsnätet. Mötet börjar klockan 18 och
Öresundskraft hälsar alla i berörda område välkomna.

Skriv upp datumen
• Måndagen den 20 mars - Rydebäck 4
• Torsdagen den 23 mars - Rydebäck 5
• Måndagen den 27 mars - Rydebäck 6
"Där kommer vi, tillsammans med vår entreprenör, att
informera om anslutningsprocessen och svara på alla
eventuella frågor kring anslutningen, installation och
Stadsnätet", skriver Öresundskraft på sin hemsida.

Program i Träffpunken

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

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
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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.

