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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

RYDEBÄCKS DAG
Deltagare, utställare och konstnärer sökes
Nu drar vi igång planeringen inför Rydebäcks dag den 2
september. Vår projektledare Kjell Nyström är i full gång
med programmet. Därför är det hög tid för er som vill
delta att kontakta honom, på mailadress
kjell.nystroem@tele2.se , för att få vara med på
festligheterna. Det gäller alltså de föreningar,
verksamheter, företagare och politiker som vill vara med
och synas på, och i området runt, torget på Rydebäcks
dag.
Nytt för i år är att vi även söker konstnärer som vill vara
med och ställa ut sin konst. Konstnärer hör med fördel av
sig till Jan Heidne på
mailadress jan.heidne@telia.com eller telefonnummer
0706883035 för mer information och anmälan.

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

DRAKFEST
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

Drakfest till förmån för Barncancerfonden
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.
Imorgon, lördagen den 13 maj, hittar du återigen
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 är på plats
från klockan 8 imorgon bitti och stannar till cirka kl 12.

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

Vi ses!

SKOLBYGGET INVIGT
20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt
Mycket folk på invigningen. Foto: Bo Johansson

Måndagen den 8 maj var det officiell invigning för bygget
av den nya skolan. På plats var politiker och tjänstemän
från Staden, lärare och elever, elevrådet och, såklart,
Byalaget. Vi bjöds på tal, cermoniella spadtag, sång,
dans och hembakta kanelbullar. Vi tackar samtliga
inblandade för en trevlig förmiddag.

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% Medlemsrabatt

Besökarna bjöds på dansuppvisning. Foto: Ingvar Pettersson

FRÅGOR OM FIBER?

10% på konditorivaror och
kaffetår.

10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

Fiberbilen vid ett tidigare besök. Foto: Öresundskraft

Fiberbilen kommer på besök
10% medlemsrabatt

Torsdagen den 18 maj mellan 15 och 18 kommer
Öresundskraft att stå med sin fiberbil på torget. Syftet är
bland annat att visa vad som händer efter att en fastighet
har blivit ansluten till stadsnätet. Exempel och utrustning
för vidarekoppling kommer att finnas på plats. Passa på
att ställa dina frågor.

NYHETER PÅ STRANDEN

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

En av två duschar som nu finns på stranden. Foto: Invar Pettersson

Träffpunkten

Nya duschar installerade på stranden
Trots det grådaskiga vädret och de ytterst måttfulla
temperaturerna som vi just nu lider av är det aldrig fel att
blicka framåt mot varmare dagar på stranden. Och lagom
till premiären har vi glädjen att meddela att Rydebäck nu
har två stycken färskvattenduschar i anslutning till
badplatserna. Den ena är placerad vid bryggan och den
andra hittar vi vid Fortuna Strandkrog.
Toppen, tycker vi och tackar Staden för dessa!

BYALAGSTRÄFF
Med jämna mellanrum bjuder Staden in närområdets alla
Byalag till en gemensam träff. Där får man veta nyheter,
höra hur andra byalag arbetar samt dela med sig av sina
egna erfarenheter. Måndagen den 8 maj var en sådan
dag. Rydebäcks Byalag var representerat av ordförande
Ingvar Pettersson som beskriver träffen som givande
mycket trevlig. Från träffen kan han bland annat
rapportera att Staden ämnar att åtgärda problemet med
sand som blåser upp på gång-och cykelvägen mellan
stranden och Rya Golfklubb med juteväv och strandråg.

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Läs mer på hemsidan Hej by! där en summering över
måndagens möte snart kommer att läggas upp.
Lions Club

LAMMEN PÅ PLATS
Apoteket

Museiförening och
Historia

Årets fårskock. Foto: Ingvar Pettersson

Skulptör Mikael Liljeqvist

Ett välkomnat inslag i Rydebäck
Ett säkert vårteckan i Rydebäck är att betesdjuren på
ängen vid stranden nu har återvänt. Det rör sig om ett
gäng får och som ser ut att trivas alldeles utmärkt hos
oss!
Välkomna!

PÅ TRÄFFPUNKTEN I MAJ

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Programmet hittar ni även genom att klicka här!
Servicebutiken

tel: 0733-363347

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

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

THAIMATEN ÅTER PÅ PLATS

Rydebäcks Thai är nu åter på benen efter inbrott och
skadegörelse. Vi hälsar vagnen hjärtligt välkomna
tillbaka och ser fram emot samma goda mat som
tidigare! Menyer och kontaktuppgifter hittar du här.

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.
(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)
1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

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!
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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.

