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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

Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Tillbaka efter sommaruppehåll
Efter ett långt och skönt sommarlov är Byalaget åter i
farten med att bevaka rydebäcksbornas intressen. Och
med det är även Nyhetsbrevet tillbaka för att rapportera
om allt som händer i vårt närområde. Brevet ges ut
varannan vecka under hösten. Välkomna med nyheter,
frågor och tips på saker som rör oss alla i Rydebäck. Du
når oss på mail: info@rydebacksbyalag.se.

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

RYDEBÄCKS DAG
Den 2 september smäller det
Den 2 september är det åter dags att fira Rydebäcks

20% medlemsrabatt

Dag. Vi drar igång klockan 11 med musik och
invigningstal av vår vice ordförande Kjell Nyström och
ordförande Ingvar Pettersson. Under dagen kommer det
att bjudas på aktiviteter för hela familjen. Kolla in
programmet nedan och så ses vi där!

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
För större text zooma i bilden

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

För större text zooma i bilden

NYTT I SAMHÄLLET
20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

Den nya skylten innehåller värdefull information. Foto: Ingvar Pettersson

Nya inslag i nejden
Under sommaren har vi kunnat se en hel del nya inslag i
vårt samhälle. Staden har varit flitiga i sitt arbete att piffa
till Rydebäck. Bland annat kan vi stoltsera med
uppgraderingar vid hundhägnet i form av soptunnor, ny
skyltning och nya bänkar. Vi tackar Staden för dessa
tillskott och ser fram emot en skön paus vid hundhägnet.

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% Medlemsrabatt

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Även mattar och hussar behöver vila ibland. Foto: Ingvar Pettersson

Nu kanske den observante undrar vad som har hänt med
den sittgrupp som tidigare stod vid hundhägnet. Vi kan
glatt meddela att just denna grupp har fått ett nytt hem
vid Rydebäcks strand.

10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

Ny plats för sittgrupp. Foto: Ingvar Pettersson

TRAFIKEN
Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Ny gång- och cykelbana på Ytterögatan. Foto: Eniro.se

På trafikfronten är det en del på gång
På Facebook har vi, under några veckor, kunnat läsa om
frustrationen över den rådande trafiksituationen. På
viadukten över järnvägen är, som de flesta nu har
noterat, ett körfält avstängt. Det beror på att man nu från
Stadens sida håller på att anlägga en gång- och
cykelbana i anslutning till busshållsplatsen på den västra
sidan av Landskronavägen samt till Plantagen.
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) hälsar via mail att det
kommer att byggas en gång- och cykelpassage över
Landskronavägen. Vi ser fram emot färdigställandet.

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Här ska det byggas hastighetssäkrad cykelöverfart. Foto: Ingvar Pettersson
Rydebäcks Scoutkår

Sandövägen på tapeten igen
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) bekräftar nu, i ett
mail till Byalaget, att det kommer att byggas en ny
hastighetssäkrad cykelöverfart över Sandövägen. Enligt
SBF är det övergångstället norr om busshållplatsen som
kommer att husera den nya lösningen. Vi väntar med

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

spänning på att se resultatet.

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

För en säkrare cykelväg

Genvägen sätts igen med stenblock
Väster om Rydebäcksskolan och Storövägen har det
med åren bildats en genväg genom häcken. Både vuxna
och barn har under många år använt denna vägen för att
ta sig från västra Rydebäck till centrum. Denna genväg
medför stora olycksrisker eftersom man hamnar direkt ut
på vägen om man använder den.
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har nu placerat ut
stenblock för att förhindra olyckor. Vi uppmanar alla att
använda våra fina planskilda gång- och cykelvägar.

SKADEGÖRELSE

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Inga förstörda planteringar återställs vid lekan. Foto: Kjell Nyström

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Mycket bus i sommar
Under vårt sommarlov har vi regelbundet kunnat läsa, i
Facebookgrupperna som rör vårt samhälle, om att barn-

David Silander Mob.tel: 0721-76

och ungdomsgäng har dragit runt på byn och ställt till
det. Bland annat kunde vi härom veckan läsa att vissa av
dessa individer tycker det är kul att hoppa omkring på
garagen vid Stationsgatan. Det är inte bara respektlöst
mot de som bor där, det är också farligt med tanke på att
det går ett järnvägsspår precis utanför.
Vid andra tillfälle har vi läst om buspåringningar,
störande aktiviteter inne i trädgårdar och stor
skadegörelse på stationen som har fått samtliga
glasrutor krossade under sommaren. Vi tycker det är
supertråkigt att folk inte får vara ifred i sina egna hem
och trädgårdar och att våra gemensamma platser
förstörs.
Vi vädjar ytterligare en gång till alla föräldrar att de ska
prata med sina barn- och ungdomar. De kanske vet vem
det är så vi får ett slut på det här någon gång. Vi anser
att gränsen mellan tonårsbus och vandalism nu är
överskriden med goda marginaler.

98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

Fontänen på torget har fått nytt liv. Foto: Ingvar Pettersson.

Fontänen igång igen
På en lite mer positiv not kan vi nu berätta att
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har lyckats att få den
fina fontänen på torget utanför Pizzeria Primo och Café
Vira att fungera som den ska. SBF bekräftar att det var
skadegörelse som höll den torr så länge. Nu är den
fungerande igen men SBF låter meddela att de inte har
för avsikt att fortsätta laga den om någon fortsätter att
förstöra. Vi tackar Staden för fontänens nya liv och
hoppas att den från och med nu får vara ifred.

PÅ TRÄFFPUNKTEN I

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

SEPTEMBER

Utredningar och planer

Vetenskap och natur-

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.

information 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.

