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Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

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

NYHETSBREV
Nr. 22, 17 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

SKOLBYGGET
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Som medlem i Byalaget får
du rabatter när Du handlar i
vissa butiker. Klicka här för
detaljerad information

Ingvar Pettersson och Sten Kristensen, platschef. Foto: Kjell Nyström

Som första förening har Rydebäcks Byalag äntligen fått
kika in bakom kulisserna i skolbygget.
Lokalerna kommer att vara färdigställda under hösten
2018 och de är planerade att vara tillgängliga för skolans
elever senast vid årsskiftet 2018 – 2019. Den totala
kapaciteten för de nya lokalerna beräknas vara ca 550
elever.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt
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Vi tittade in bakom kulisserna och är spända på det
färdiga resultatet.
FAKTA:
Färdigbyggt: Hösttermin 2018/2019
Antal elevplatser i Rydebäck 2018/2019: 1200
Antal elevplatser i nya skolan: 550

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons
En sneak-peak inifrån, här har ni entréhallen. Foto: Kjell Nyström
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

JULMARKNAD
Nu börjar det dra ihop sig till Rydebäcks årliga
julmarknad. I år kommer vi att hålla hus i Scoutstugan.
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden
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Marknaden börjar klockan 14 och håller på fram till cirka
klockan 17 lördagen den 2 december.
Byalaget bjuder traditionsenligt på glögg, saft och
pepparkakor, vi får besök av luciatåget och det finns en
rad utställare på plats. Såklart får man också chansen att
hälsa på tomten.

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

LIONS GRANFÖRSÄLJNIG
Fredagen den 8 december startar Lions VallåkraRydebäck sin årliga julgransförsäljning. Försäljningen
öppen dagligen ända fram till jul. Ni hittar dem som
vanligt på parkeringen vid affären. Lions hälsar gamla
och nya kunder välkomna att köpa sin julgran hos dem.
Allt överskott går i vanlig ordning till behövande både
lokalt, nationellt och internationellt.

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

MONTESSORI FÖRSENAT
10% rabatt till medlemmar.

10% medlemsrabatt på
böcker

Detalaljplanen för den nya Monterssoriskolan har nu
vunnit laga kraft men man väntar nu på att kommunen
ska bevilja bygglovsansökan. Innan den är beviljad kan
man alltså inte fortsätta arbetet med den nya skolan.

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Därför kommer inflyttningen ske senare än planerat.
- Ärendet ligger hos kommunen nu och det innebär att vi
kommer att skjuta upp inflyttningen till HT 2019. Vi har
många som är intresserade av vår nya skola och det ska
bli jättekul när bygget kommer igång, skriver Cecilia
Hansson som är administrativ koordinator på Rydebäcks
Montessoriskola.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

Dock fortsätter verksamheten som vanligt fram till dess

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/
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och Cecilia vill passa på att välkomna alla föräldrar och
barn välkomna till öppet hus den 23 november klockan
17.15.
10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Välkomna till öppet hus den 23 november

Rydebäcks IF

MUSEIFÖRENINGEN
Visste ni att Rydebäcks Museiförening är en egen
förening sedan 2012?
Före 2012 låg föreningen under Byalagets paraply men
efter en omorganisering blev Rydebäcks museiförening
alltså en helt egen ideell förening.
- Målet är att hitta en lokal där vi kan packa upp våra
samlingar och visa upp dem för omvärlden igen, säger
Jenny Aspenberg som är ordförande i Rydebäcks
Museiförening.
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF
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Sedan omorganisationen har man jobbat outröttligt med
att få finanisering till ett permanent museum om
Rydebäcks historia och det senaste året har man bland
annat inlett ett samarbete med Riksantikvarieämbetet
och från och med nästa år kommer man att vara en del
av Skånes Hembygdsförbund.
Och visste ni att Rydebäcks historia är skildrat i en bok?
"Från leråker till höghus" finns att köpa på Hörnan, Café
Vira och Algots. Den kan även beställas på
aspenberg@telia.com.

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Kolla också in hemsidan genom att klicka här!
Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

HEABÄCKEN
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/

tel: 0733-363347
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Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Upprensning i bäcken
För någon vecka sedan fick vi en fråga angående
rensning i Heabäcken. Vi frågade Staden vad som var på
gång.
- Vi har nyligen gått igenom Heabäcken tillsammans med
en fiskevårdskonsult. Mindre åtgärder har gjorts i form av
rensning för att få fram en vattenspegel i mitten av
bäckfåran. Fisken har enligt vår fiskevårdskonsult inga
problem att ta sig fram, däremot är åtgärder utförda ur
estetisk synpunkt, säger Maria, på Helsingborgs stads
avdelning för drift och underhåll, i ett mail till Byalaget.

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Staden meddelar också att det finns en sträcka kvar där
det kommer att utföras ytterligare en mindre rensning.
Men detta väntar man med till efter årsskiftet när det är
något torrare och mer körbart i marken
Ring och beställ: 0723-834070

Fiskdöd i Heabäcken undersöks
Strax efter att vi gick ut med informationen på Byalagets
Facebookssida hörde en bekymrad Rydebäcksbo av sig
och berättade att han hade stött på många döda
småöringar i Heabäcken. Vi har skickat vidare frågan till
Staden som berättar att de har startat ett ärende i frågan.
Vi avvaktar nu svar och hoppas att man kan finna roten
till problemet.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/
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Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

GRANNSAMVERKAN
Vi har på senaste tiden kunnat ta del av nyheter om
grannsamverkansgruppen Coyards. Bland annat har
man haft positiva resultat både i Laröd och
Laholm. Appen har visat sig vara ett bra instrument i
arbetet för att skapa en lugn och harmonisk boendemiljö
Bylaget vill nu undersöka om det finns ett intresse att
starta upp en eller flera grannsamverkansgrupper
anslutna till appen.
- Om ett intresse finns kommer vi i Byalaget att kunna
hjälpa till med en informationsträff, säger Bo Johansson
som är ledamot i Rydebäcks Byalags styrelse.
Finns det intresse i samfälligheterna runt om i Rydebäck
är man välkommen att höra av sig till Bo Johansson på
mailadress: bo.e.j.1947@hotmail.se
Läs mer om appen här: https://coyards.se

VARDE LJUS

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/
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Lagom till den mörka årstiden kan vi nu glädjas åt ljus på
gång-och cykelvägen på fortunaterrassen.
Vi tackar Staden för detta!

Gymmet
Performance Gym, som i dagsläget ligger på
Stationsgatan, har länge letat efter nya lokaler som är
bättre anpassade till verksamheten. Nu meddelar de via
sin Facebooksida att man snart flyttar. Gymmet har hittat
nya lokaler i omrrådet vid Plantagen.
- Datumet för flytten är inte spikat än men vi hoppas på
nästa år i mars eller april. Vi flyttar på grund av storleken
på lokalen, nu har vi möjlighet att erbjuda gruppträning
och längre öppettider, säger Ammo Batak som är ägare
för Performance Gym till Byalaget.
Vi önskar Performance Gym lycka till i de nya lokalerna
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/
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och väntar med spänning på resultatet.

SISTA CHANSEN FÖR VACCIN

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

Öppet för influensavaccination på måndag
Nu är det hög tid, för de som vill, att vaccinera sig mot
årets influensa. För dig som tillhör en riskgrupp är det
extra viktigt att ta vaccinet. För personer som tillhör en
riskgrupp är det kostnadsfritt att ta sprutan.
- Vi rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att
vaccinera sig, säger Inga Nujic på Vårdcentralen i
Rydebäck.
Sista chansen för er som vill vaccinera er är 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.
Källa: 1177.se

TROTTOARER PÅ
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/
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GÅNG

Nu är man i full gång med att färdigställa gatumiljön runt
stationsområdet. På informationen som har satts upp i
området finns inget datum då man beräknar vara färdig
med arbetet men efter en okulär besiktning av
undertecknad verkar arbetet gå framåt med rasande fart.
Vi ser fram emot det färdiga resultatet.

Utredningar och planer
som berör Rydebäck - Du
kan vara berörd!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1469599397149/

Vetenskap och naturinformation som berör
Rydebäck - För den
vetgirige!
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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.

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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