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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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Nr. 21, 3 november 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

VACCINATIONSDAGS
Styrelseprotokoll

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

Inga Nujic på Rydebäcks vårdcentral är redo för årets vaccinationer.
Foto:Ingvar Pettersson

Öppet för influensavaccination på måndag
Nu har vi kommit så långt in i hösten att
vaccinationsperioden för influensavaccinet snart är här.

vissa butiker. Klicka här för
detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

- Vi rekommenderar speciellt de som tillhör en riskgrupp
att vaccinera sig, säger Inga Nujic på Vårdcentralen i
Rydebäck.
http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/

20-30% medlemsrabatt
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Vaccinationen kommer att ske på följande datum och
kräver ingen tidsbokning:
6/11, 7/11, 14/11, 15/11, 20/11 och 22/11 mellan klockan
13 och 16.
Influensa orsakas av virus som smittar genom luften och
sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller
nyser. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot
influensan och folkhälsomyndigheten rekommenderar
alla som tillhör en riskgrupp att göra det. Bland
riskgrupperna hittar vi till exempel personer som är 65 år
eller äldre, personer som har diabetes, har andra
sjukdomar eller är gravida.
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20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

I Rydebäck är det kostnadsfritt att vaccinera sig om man
tillhör en riskgrupp. För övriga som önskar vaccinera sig
kommer det att kosta 130 kronor. Läs mer och kontrollera
om du tillhör en riskgrupp genom att klicka här.

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

Med anledning av den senaste veckans medieinslag fick
vi en fråga om var man kunde hitta information om
skyddsrum.
Kontaktcenter i Helsingborg berättade att det är
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
som ansvarar för den informationen. Och det är på deras

http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden
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hemsida man kan hitta information om dem.
Läsaren undrade också hur det kommer sig att det inte
längre finns skyddsrum i varje flerfamiljshus som det
fanns förut. Den frågan kunde Byalagets ordförande,
Ingvar Pettersson svara på.
- Före 2002 byggdes det fortfarande skyddsrum i
flerfamiljshus men det året ansåg man att de inte längre
behövdes och då slutade staten subventionera bygget av
dem, säger han.

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

Om ni vill veta mer om skyddsrum och var de finns kan
man klicka här.
10% medlemsrabatt

SÖKES: KASSÖR
10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% medlemsrabatt på
böcker

Byalaget söker kassör

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.
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
http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn
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till bo.t.hansson44@gmail.com.

10% medlemsrabatt

GRATTIS FORTUNA FF!

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Ordörande Esbjörn Säiner glädjs i halvlek. Foto: Privat

Läsarservice

Spel i division fyra, nästa för A-lagsherrarna

Klicka för hemsidorna

Stort grattis till Fortuna FFs A-lagsherrar som förra
veckan blev klara för spel i division 4. Efter en välspelad
match borta mot Helsingborgs Östra IF stod det 0-4 till
bortalaget redan i halvtid.
Slutresultatet landande på 7-2 till Fortuna FF och efter att
slutsignalen gått visste jublet inga gränser bland spelare
och de tillresta bortasupportrarna.
- Därmed ser vi fram emot spännande hemmamatcher i
Rydebäck nästa år och där lag som Råå IF och
Glumslövs IF kommer att stå för motståndet. Riktiga
derbymatcher som säkerligen kommer att dra extra
publik till matcherna, säger Esbjörn Säiner, ordförande
för Fortuna FF.
Hans förhoppning är att Rydebäcksborna ska vallfärda till
Rydebäcks IP varje gång herrarna och damerna spelar
A-lagsmatcher nästa säsong.

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

- Det är en trevlig samlingspunkt för många! säger han.
Återigen vill vi säga stort grattis till Fortuna FF och

Varje onsdag på Torget kl.
18

hoppas på spännande matcher nästa år!

Fortuna FF

http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Glädjeyra för Fortuna FF, nu väntar spel i fyran! Foto: Ingvar Pettersson
Lions Club

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Foto: Skånetrafiken/ Karl-Johan Hjertström

Positivt möte med Skånetrafiken
I fredags träffade representanter från Byalagets styrelse
Patrik Engfors från Skånetrafiken. Det blev en positiv
sammankomst där Byalaget presenterade sina
synpunkter om Skånetrafikens nya prissättning. Patrik
Engfors tog emot dem och menade att han nu har en
konkret synpunkt att ta med sig hem till Skånetrafiken.
Vi ser fram emot nästa möte som kommer att äga rum
efter Skånetrafikens nästa utvärdering av biljettsystemet i
februari.

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Byalaget och Patrik Engfors hade möte på Café Vira förra fredagen. Foto:

FÖDELSEDAGSKALAS

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Magnus Midander, ordförande för Rydebäcks scoutkår var glad på
födelsedagskalaset. Foto: Rydebäcks scoutkår

Ring och beställ: 0723-834070

Full rulle när scouterna jubilerade
På lördagen den 21 oktober firades det med besked när
Rydebäcks Scoutkår fyllde 50 år.
Dagen firades med öppet hus på scoutgården där
besökarna kunde sysselsätta sig med tipsrunda,
korvgrillning och husesyn på gården. På kvällen blev det
fest på Grönadals bygdegård där det bjöds på
smörgåstårta och alkoholfri dryck.
Till festen kom 50-tal ledare, funktionärer och äldre
scouter, bland dem en del som var med och startade
Rydebäcks scoutkår 1967.
Jörgen Karlsson och Kerstin Brandt var båda med från
http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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början ooch under festen tilldelades de Scouternas stora
förtjänstmärke i guld för sina insatser för Rydebäcks
scoutkår.
Stort Grattis på födelsedagen önskar Byalaget.

PÅ TRÄFFPUNKTEN I
NOVEMBER

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Då var det november och ny månad för Träffpunkt
Rydebäck. Missa till exempel inte bakfickeloppisen nu på
söndag!

http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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BOXPLATSER UTHYRES

Foto: Sanna Kallenberg

Inackordering på Katslösa Hästgård
http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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Nu öppnar Katslösa hästgård, öster om
Landskronavägen, upp för inackorderingar. Klicka på
länken så kommer ni till annonsen.
Boxplats i Rydebäck uthyres.

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

http://gantrack.com/t/pm/1458598594337/
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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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