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

NYHETSBREV
Nr. 12, 28 april 2017
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag
Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
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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.

DRAKFEST 21 MAJ

Byalaget bjuder på drakkalas

Den 21 maj bjuder Byalaget in till drakfest på stranden.
Vi ses klockan 10.00 på ängen vid Rydebäcks strand och
flyger drake så länge vi orkar. Under dagen kommer
Byalaget grilla korv och bjuda på dryck till alla
drakflygare.
Den 7/5 och den 14/5 hittar du byalagets utsända vid
affären där de säljer drak-kit för 20 kronor styck. I ett
drak-kit ingår allt du behöver för att bygga din egen drake
och för varje drak-kit vi säljer skänker vi 50 kronor till
Barncancerfonden.
Vi ses den 21 maj!

SKOLBYGGET IGÅNG

Arkitektbild på nya skolan. Arkitekt: Christel Persson på Arkitektlaget

Skolbygget går nu in i nästa fas och med det kan vi visa
arkitektbilderna på den nya skolbyggnaden. Skolan är
ritad av arkitekten Christel Persson på Arkitektlaget.
Bygglovet är klart och själva byggnationen kan dra igång
på riktigt. Snart kan vi se hur själva byggnaderna börjar
ta form ta form. Men fram tills dess kan vi njuta av
bilderna på hur det är tänkt att slutresultatet ska se ut.

Skolan byggs norr om Ytterövägen

VALBORG

I sedvanlig ordning bjuder Rydebäcks Scoutkår in till
Valborgsfirande på stranden. Brasan tänds klockan
20.00 till tonerna av kyrkans barnkörer. I år är det
Museiföreningens ordförande Jenny Aspenberg som
håller i vårtalet.
Varmt välkomna!

STÄDDAG

Fortuna FFs 02:or gör Rydebäck prydligt igen

RIF OCH FORTUNA FF SNYGGAR TILL
Nu är det åter dags att snygga till i vårt samhälle och för
ändamålet samlade Rydebäcks IF och Fortuna FF sina
trupper för att hjälpa till.
- Det är mest spritflaskor och tomma ölburkar vi hittar i
buskarna, säger tjejerna från Fortuna FF:s F02:or.
Tack för ett jättebra jobb och för en påminnelse till alla
vuxna att det finns papperskorgar av en anledning!
Använd dem!

ÄVEN STADEN FÖRSKÖNAR VÅRT SAMHÄLLE
I samband med att våren gör sitt intåg har Staden passat
på att byta ut lite fula detaljer. Till exempel har vi fått nya
träräcken på vissa bäckövergångar.
Snyggt tycker vi och tackar Staden för detta!

PÅ TRÄFFPUNKTEN I MAJ
April är snart slut och maj står för dörren. Därför är det
hög tid att presentera Träffpunktens program för maj
månad!
Programmet hittar ni även genom att klicka här!

STÖKIGT I RYDEBÄCK

Mycket skadegörelse på kvällar och helger
På Facebook, i de olika Rydebäcksgrupperna, har vi
under våren ofta kunnat läsa om ungdomar som ringer
och knackar på hemma hos folk sent på kvällarna,
springer på hustak och är allmänt stökiga. Det är
uppenbart att beteendet orsakar irritation och även
otrygghet för dem som blir utsatta.
Tråkigt tycker vi! Lika tråkigt är det att läsa om hur
lyktstolpar, busskurer och soptunnor sparkas sönder med
nerskräpning och förfulning som följd.
Vi uppmanar alla att hålla koll, föräldrar att prata med
sina ungdomar och ungdomarna att respektera när buset
inte längre är roligt.

KONSTTIPS
För den konstintresserade kan vi tipsa om en spännande
vernissage på Restaurang Tegel imorgon den 29 april.
Jonas Nemeth ställer ut sin konst och hälsar alla hjärtligt
välkomna. Mer om honom och hans konst kan man läsa
om här!
Vernissagen börjar klockan 11 och stänger klockan 19.

FIBERBYGGET IGÅNG
Läs tidigare Nyhetsbrev

Kontakta Styrelsen klicka

Nu är det efterlängtade fiberbygget igång i Rydebäck.
Entreprenören har satt upp bo på parkeringen bakom
Krokahus så nu är det inom räckhåll för alla fibersugna.

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

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

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

10% rabatt till medlemmar.

10% Medlemsrabatt

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

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks
Ryttarförening

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 072176 98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

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.

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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