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

NYHETSBREV
Nr. 20, 20 oktober 2017
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag
Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson

Läs tidigare Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når varannan 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

MÅNSGÅRDSOMRÅDET
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Som medlem i Byalaget får
du rabatter när Du handlar i

Byalaget efterlyser trafikutredning

vissa butiker. Klicka här för
detaljerad information

Trafiken var en av huvudpunkterna i det yttrande som
Byalaget, som remissinstans, skickade till
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) angående
detaljplanen gällande Katslösa 18:1, alltså
Månsgårdsområdet.
Stadens planer är att det ska byggas en ny tillfart från
Landskronavägen där den största delen av trafiken till
http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt
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det nya området ska gå. För resten av trafiken är tanken
att den ska gå via Rydebäcks stationsgata och
Dalarögatan. Något som har väckt oro i
Bostadsrättsföreningarna längs med Dalarögatan.
I sitt yttrande angående detaljplanen skriver Byalaget
bland annat:
Rydebäcks Byalag har erinran på detaljplanen. Det gäller
trafiksituationen till och från det nya området Katslösa
18:1- att detta område och trafiken till och från det
integreras i övriga trafikflöden i byn. Det känns inte rätt
att förbindelsen till "gamla" Rydebäck/Centrum av byn
sker via Dalarögatan (...) För att en integrering ska bli
lyckad är det av största vikt att en grundlig analys av det
nuvarande och framtida totala trafikflödet i Rydebäck
genomförs.
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20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

Hela skrivelsen kommer ni att kunna läsa på vår
hemsida inom en snar framtid.
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

ComHem till Rydebäck via Stadsnätet
I ett pressmeddelande från Öresundskraft på torsdagen
kunde vi läsa att Com Hem nu är tillgängligt för alla som

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

är anslutna till Stadsnätet. Från och med den 19/10 kan
deras tjänster beställas på gemigfiber.nu.
- Förfrågan på Com Hem är stor i Rydebäck och många
frågor har kommit till oss på ämnet. Det är kul att kunna
nu lansera Com Hem med hela deras utbud via det
öppna Stadsnätet, säger Johan Martinsson, som är sälj-

http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden
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och marknadschef på Öresundskraft, i ett mail till
Byalaget.

MEDLEMSREKORD
Nästan 900 medlemmar 2017
Vi kan med glädje meddela att Byalaget växer så det
knakar. Inför verksamhetsåret 2017 hade Byalaget som
mål att föreningen skulle komma upp i 800
medlemshushåll. Vi nådde målet med besked, i
skrivandes stund är 892 hushåll medlemmar i Byalaget.
Roligt, tycker vi och konstaterar att ju fler vi är desto
starkare blir vi.

IDROTT
I veckan som gick
kontaktades Byalaget av
Fortuna FF som vill
berätta om sin
verksamhet. Texten
nedan är skriven av
Esbjörn Säiner som är
ordförande i föreningen.

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 på
böcker

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”
Knattarna möter föräldrar och ledare. Foto: Ingvar Pettersson

Under helgen var det som vanligt full aktivitet på
fotbollsplanerna i Rydebäck. Allt från en mängd
knattespelare som lekte fotboll till en nervkittlande
http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/

Hyr täckt släp 250kr/dygn
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kvalmatch för Fortuna FF seniorlag Herr A.
Barn- och ungdomsverksamheten i Fortuna FF har vuxit
så att det knakar under de senaste åren och idag är
Fortuna FF en av Helsingborgs största barn- och
ungdomsföreningar inom fotboll. När det gäller fotboll för
tjejer så var Fortuna FF till och med störst i Helsingborg
när antalet seriespelande lag räknades ihop under förra
året.
En av anledningarna till att barn- och ungdomsfotbollen i
Rydebäck har vuxit sig så stor beror på två faktorer där
utbyggnaden av Rydebäck är en av dem. Den andra
bidragande faktorn är att föreningen satsar mycket på
utbildning av sina ledare. Alla ledare inom barn- och
ungdom är ideella krafter med stort engagemang.
Utbildningen ger ledarna en bättre pedagogisk grund att
stå på och gör också att kvalitén på träningarna ökar.
Fortuna FF försöker även engagera de föräldrar som inte
kan/vill stå på fotbollsplanen i andra projekt som
projektledare för aktiviteter och annat. Denna del är
minst lika viktigt som att vara tränare då det är här
grunden för en bra verksamhet byggs.
Till helgen har barn- och ungdomsverksamheten sin
avslutning, även kallad ”Chokladfotbollen”, på
konstgräsplanen. Totalt 234 st. barn och ungdomar har
anmält sig vilket visar vilket stort intresse det finns för
fotbollen i Rydebäck. De minsta knattarna (Knattar födda
2011-2013) spelar matcher kl. 9:00 – 10:30. Sedan tar
flickor och pojkar födda 2008-2010 vid och spelar
matcher kl.11 – 12:30. Slutligen spelar de äldre barnen
födda 2007-2005 matcher kl.12:30 – 14:30. Under dagen
får barnen chansen att möta både killar och tjejer från
olika åldrar och spela tillsammans i smålagsspel. Det
viktigaste där är såklart inte att vinna utan att ha kul och
få spela med andra som man kanske inte spelar med
annars. Pojkar och flickor födda 2004 är tillsammans
med sina föräldrar och ledare de som håller i hela
arrangemanget i år.
En annan del som också har utvecklats under året är
seniorfotbollen för Herr och Dam. Föreningen tog beslut
om att flytta hemmamatcherna till Rydebäcks IP i stället
för som tidigare Örbyvallen. Detta har medfört att
åskådarantalet har ökat kraftigt och i helgens spännande
http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/

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

Sida 4 av 10

Nyhetsbrev nr 20, 20 oktober 2017

kvalmatch mot Helsingborgs Östra IF hyrdes det in
läktare för att få plats med alla åskådare. Efter en
spännande och välspelad match vann Fortuna FF med
4-0. Returmatchen går i Påarp på Medevi IP nu på
lördag kl.14 och om allt vill sig väl blir det spel i div.4 för
herrarna nästa år. Målsättningen är att lägga matcherna
för både Dam-A och Herr-A i Rydebäck även under nästa
år.
Följ gärna vad som händer i Fortuna FF på hemsidan
(www.fortunaff.se) eller på Facebook ”Fortuna FF –
Officiell”.
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Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Här serveras det kanelbullar och saft till hungriga idrottare. Foto Ingvar
Pettersson

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68
Full fart på A-lagsherrarna. Matchen slutade 4-0 till Fortuna FF. Foto Ingvar
Pettersson
Servicebutiken

SÖKES: KASSÖR
tel: 0733-363347

http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/
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Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

Byalaget söker kassör

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Till verksamhetsåret 2018 söker Byalaget nu en ny
kassör.
Eftersom posten kräver specialkompetens väljer
valberedningen att redan nu gå ut och sondera
marknaden efter lämpliga kandidater.

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Så om du känner för att göra en insats för Rydebäck och
har ekonomikunskaper eller erfarenheter inom ämnet är
du välkommen att kontakta valberedningens Bo Hansson
på telefonnummer 0702-058878 eller skicka ett mejl
till bo.t.hansson44@gmail.com.

Ring och beställ: 0723-834070

KOLLEKTIVTRAFIKEN

http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/
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Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Foto: Skånetrafiken/ Karl-Johan Hjertström

Vi får besök av Skånetrafiken
Nästa fredag kommer medlemmar ur Byalagets styrelse
att träffa Patrik Engfors på Skånetrafiken för ett möte.
Syftet är att prata om de kommande prishöjningarna och
hur det påverkar det kollektiva åkandet till och från
Rydebäck. Eftersom Patrik aldrig tidigare har stigit av
tåget i Rydebäck kommer vi också att passa på att visa
honom runt. Vi hoppas på ett produktivt möte där vi kan
visa att en drygt 50-procentig ökning av biljettpriserna
inte är en särskilt bra lösning för någon.

PÅ TRÄFFPUNKTEN I
NOVEMBER

http://gantrack.com/t/pm/1439237795529/
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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

info@rydebacksbyalag.se. Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson
© Rydebäcks Byalag 2013-2017

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.
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