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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

STRANDPROJEKTET
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

Ett glatt gäng med stora planer

20% medlemsrabatt

Första steget för arbetsgruppen
Onsdagen den 29 mars samlades representanter från
sex rydebäcksföreningar för ett första möte angående
visionerna för montesorritomten vid stranden. Tanken var
att samla ihop så många föreningar som möjligt och
därmed ge arbetsgruppen en så stor tyngd som det bara
går. Tillsammans ska gänget söka finasiering via
LEADER för att göra strandtomten till en samlingsplats
för alla rydebäcksbor.

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

Onsdagens möte avlöpte väl och idéerna verkligen
sprudlade. Det talades bland annat om paviljong,
leksplats, bastu, utegym och en byggnad för Rydebäcks
museum. Nästa steg är ett möte med reprensentanter
från LEADER, Staden och de föreningar som vill vara
delaktiga i projektet. Detta möte äger rum den 11/4. Vi

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

återkommer med löpande information.
10% på vitvaror och
elinstallationer 15% på
belysning i butik

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

Platsen för nästa projekt i Rydebäck

SANDÖVÄGEN

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

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.

10% rabatt till medlemmar

Farthinder på gång
Vi kan med glädje berätta att det under året ska byggas
farthinder på Sandövägen. Staden kan inte berätta exakt
när utan först väntar upphandling och beslut i

10% rabatt till medlemmar.

stadsbyggnadsnämnden.
Vi väntar med spänning och ser fram emot resultatet!

10% Medlemsrabatt

SKOLBYGGET
10% på konditorivaror och
kaffetår.

10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn
Skolbygget fortskrider

Den nya skolan tar form
Skolbygget vid stationen går framåt och schaktningen är
nu klar. Förberedelserna för gjutningen av plattan som
själva skolan ska stå på är nu i full gång. Skolan väntas
stå klar 2018 och vi följer arbetet med stor förväntan.

10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt
Här förbereder man för gjutning

Läsarservice

MÖTE MED STADEN
Under veckan hade Byalaget möte med
stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) för att framföra, och
påminna om, några av våra önskemål samt att höra vad
SBF har för planer i Rydebäck under året. Mötet var
mycket lyckat och vi fick vi många glädjande besked om
vad som kommer att ske i Rydebäck under den närmsta

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

tiden.
Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Staden lovar mer belysning i år

Fortuna FF

Belysning på utvalda platser
Under fjolåret efterfrågde Byalaget belysning vid
minnesstenen och längs gång- och cykelvägen på
fortunaterassen.
Under mötet kunde SBF berätta de glädjande nyheterna
att båda dessa platser under året kommer att bli
upplysta.
Vi ser fram emot ljuset och tackar Staden för god

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

lyhördhet!!

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Vindskyddet byggs upp igen

Nerbrunnet vindskydd byggs upp igen
Bylaget informerades även om att det, i höstas,
nerbrunna vindskyddet vid stranden ska byggas upp igen
under året.
Första steget blir nytt bygglov och ny
strandskyddsdispens då det nya vindskyddet kommer att
få en något annorlunda utformning än det tidigare.

Dusch till stranden
SBF meddelar också att vårt önskemål om en
sötvattendusch till stranden också ska tillgodoses i år.
Vi tackar Staden för ett trevligt möte och ser fram emot
samtliga förbättringar i Rydebäck!

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

TILLTRÄDE FÖRBJUDET
tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02
Samtliga arbetsplatser är till för de som arbetar

Under veckan har vi kunnat läsa på Facebook att de

David Silander Mob.tel: 0721-76

olika arbetsplatserna runt om i samhället inte
respekteras. Det trampas omkring innanför
avspärrningar, stängsel kring schaktgropar har flyttats
och arbetsfordonen har närmats.
Detta är förenat med livsfara och vi uppmanar alla,
gammal som ung, att respektera avspärrningar och att
inte beträda dessa platser.

DJURLIV I RYDEBÄCK

98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

Djurlivet frodas i våtmarken

Denna bild fick vi skickad till oss av Stig Jörgensson och
porträtterar, enligt fotografen, en mård i ett träd nere vid
våtmarken. Redaktören, som har ytterst begränsad
kunskap om både djur och våtmarker, är både fascinerad
av Rydebäcks fauna och lite nyfiken på vad djuret i fråga
gör i trädet.
Tack Stig för denna naturskildring!

NYTT PROGRAM
Nu är det snart ny månad och det innebär att vi kan
presentera ett nytt program för Träffpunkten.

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.

