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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 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

VÄLKOMMEN 2018!
Styrelseprotokoll

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

Nu hälsar vi såväl gamla som nya medlemmar välkomna
till ett nytt verksamhetsår med Rydebäcks Byalag.
2017 var ett händelserikt år för vårt samhälle där vi bland
annat fick se byggstart för nya Rydebäcksskolan, klara
planer för Månsgårdsområdet och bekräftad ny placering
för Montesorriskolan.
Byalaget var fortsatt aktivt i att hålla dialog med politiker
och tjänstemän i Staden för att göra Rydebäck bättre och
ännu vackrare. Mycket krut las på att framföra

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

Rydebäckarnas önskemål för strandtomten som kommer
att stå tom när Montessorriskolan flyttar. Vi hade också
flera produktiva möten med Stadens styre om vårt
önskemål att placera nästa vårdboende i Rydebäck.
För 2018 planerar vi att följa upp önskan om
vårdboende, vi fortsätter att kämpa för ett badhus och vi
ska såklart genomföra flera aktiviteter som kommer
rydebäcksborna till gagn. Vi har också bjudit in de
polistiska partierna till möten för att ta reda på vad de har
för planer för Rydebäck efter valet.

FRITIDSGÅRD FLYTTAR

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

Lokalen där Sju Bönor huserade blir nu fritidsgård.

Helsingborgs stad har nu bekräftat att det är klart att
Fritidsgården framöver kommer ha sin verksamhet i Sju
Bönors gamla lokal på torget i centrum.
Detta innebär att ingen verksamhet kommer finnas på
Kroka eller Rydebäcks IFs lokaler intill idrottshallen.
Flytten beräknas ske inom kort.

Visste ni att...

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

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

... Vi har en alldeles egen sybehörsaffär i Rydebäck?
Ateleje Helen hittar ni bredvid Algot Andersson uppe vid
Gulf-macken på Landskronavägen.
Ateleje Helen startades redan 1946 av en aktiv dam vid
namn Helene. Hon la ner hela sin tid på att skapa
kreationer till kvinnor i farten. Det var ett uppsving i
nöjeslivet i slutet på 40-talet ända fram till mitten på 60talet.
- Helene berättade för mig att hon brukade smyga förbi
Grand Hotel och Mollbergs på kvällarna och se
kvinnorna dansa i hennes uppsydda klänningar, berättar
nuvarande ägare Rose-Marie Möller.
Rose-Marie tog över verksamheten 1978. Eftersom
efterfrågan på handsydda klänningar minskade rejält på
70-talet sydde hon maskeradkläder av de gamla
brokadklänningarna som fanns i lager och hon tog även
in frackar och smokingar för uthyrning. Så småningom
växte verksamheten igen med nysömnad och
ändringsarbeten. 2014 flyttade Rose-Marie ut butiken till
de nuvarande lokalerna.
Pensionärer i Byalaget får 20% på utförda
ändringsarbeten och alla byalagskunder har 15 % på
sybehör, garner och tyger.
Öppet:
12-18 Mån-tors
Tel: 0707918601
Vill du också att vi ska berätta om din verksamhet?
Skicka ett mail till redaktor@rydebacksbyalag.se och
presentera dig så tar vi kontakt.

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”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

PÅ GÅNG
Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Ny övergång på Sandövägen. Foto Ingvar Pettersson

Ny övergång på Sandövägen

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Äntligen har Sandövägen fått en ny övergång. Den
nybyggda gång- och cykelbanan i områdets södra del
mynnar nu ut i en övergång som tar cyklisten och
gångtrafikanten över till Stensögatan för fortsatt färd!
Bra tycker vi!

Träffpunkten

Lekplatser under uppbyggnad
Under en stor del av förra året var vissa lekplatser helt
avstängda. Till exemepel har lekplatsen vid Kroka och
den vid dungen på Alnögatan varit omringad av stängsel.
Vi frågade Staden varför de aldrig blev klara. Svaret blev
att lekutrustningen var försenad men att de hoppas att
den skulle levereras snart. Och när Byalagets
styrelseledamot Bosse var ute och kollade i går såg det
ut så här på lekplatserna i fråga, toppen tycker vi!

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Lekplatser under uppbyggnad. Foto: Bo Jönsson

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Foto: Bo Jönsson

Museiförening och
Historia

Var försiktiga i området
På samma rekogniseringsrunda kan Bosse rapportera
om att kulverten som täcker bäcken där den rinner ut vid
stranden är mycket instabil. Han meddelar att ärendet är
anmält till Staden och vi hoppas nu på snabb åtgärd.
Stranden är ett populärt tillhåll för leksugna barn i alla
åldrar och vi uppmanar nu till försiktighet i området så
ingen skadar sig i stenhögen!

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Foto: Bo Johansson

MEDLEMSBREV

tel: 0733-363347

Många nya medlemmar
De senaste veckorna har det varit febril aktivitet på
Byalagets styrelsemedlemmar och de övriga ideella
krafter som hjälper oss med att dela ut medlemsbrev,
skicka ut medlemskort och hålla ordning på
medlemsregistret. Vi är glada att kunna meddela att vi
hittils har fått in betalning från drygt 765 hushåll varav
100 är helt nya medlemmar. Vi räknar med att vi ska nå
900 medlemmar i år.

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Målet är att samtliga Rydebäcksbor ska få ett
medlemsbrev i sin brevlåda. Dock har vi ibland problem
med att dela ut i flerfamiljshusen då vi helt enkelt inte
kommer in genom porten. Vill ni vara med i Byalaget
men inte har fått någon inbjudan? Lugn, det finns
hopp. Det är nämligen jätteenkelt att ansluta sig till
Rydebäcks Byalag.
Det enda du behöver göra är att betala in 200 kronor per
hushåll (100 kronor om någon i hushållet är över 75 år)
till bankgironummer 5848-8719. Glöm inte att ange
Namn, Adress och E-post adress.
Välkommen som medlem, ju fler vi är desto starkare
är vi.

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

HAR DU NÅGOT ATT BERÄTTA?

Ring och beställ: 0723-834070

Ny mailadress till redaktören
Har du något du vill att vi ska berätta om, har du sett
något i området som du vill att vi ska ta upp i
nyhetsbrevet eller vill du bara dela med dig av en fin bild.
Numera kan man skicka ett mail direkt till redaktören.
Du når mig på redaktor@rydebacksbyalag.se
Jag ser fram emot era bidrag!
/Malin, redaktör.

KONSERTER I FJÄRESTAD
Ni missar väl inte konserten i Fjärestad? Det blir två
konserter den 11 februari, en klockan 14 och en kl

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

17. Biljetterna kostar 260 kronor och finns bland annat att
köpa på Hörnan.

TRÄFFPUNKTEN
Även Träffpunkten laddar för ett nytt år, fullspäckat med
aktiviteter! Kolla in Januaris program.

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
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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.

