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

NYHETSBREV
Nr. 2, 26 januari 2018
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

GRANNSAMVERKAN
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Tryck på bilden för att komma till filmen.

Bostadsinbrott ökar i Sverige men minskar i söder

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

Bostadsinbrotten i Sverige har ökat med 3 procent under
det senaste året. Det skriver Brottsförebyggande Rådet
(BRÅ) i sin sammanställning över anmälda brott under
2017. Men i polisregion syd har bostadsinbrotten minskat
med 28 procent sedan 2015, det skriver Helsingborgs
Dagblad den 18 januari.

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

Här kan man läsa hela rapporten från BRÅ.
Inbrotten minskar i södra Sverige, HD.se.

Goda grannar ger bäst skydd
Polisens bästa tips för att skydda sig mot inbrott är, enligt
polisens hemsida, att tänka som en tjuv och att ha en
fungerande grannsamverkan. Enligt en genomgång av
internationell forskning som Brottsförebyggande rådet
(Brå) har gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med
ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

Läs mer om skydd här.

APP för grannsamverkan kan förebygga inbrott
Byalaget har tidigare uppmärksammat en artikel i
Helsingborgs Dagblad, rörande grannsamverkan i bland
annat Laröd med hjälp av telefonappen COYARDS.
Appen har även kommenterats i nyhetsprogram i
TV. Titta genom att klicka här.
Appen har visat sig vara ett bra instrument i arbetet med
att hjälpa varandra och bidra till att skapa en lugn och
harmonisk boendemiljö.
Rydebäcks byalag arbetar just nu med att samla
Samfällighets- och bostadsrättsföreningar i Rydebäck för
ett informationsmöte om appen.
- Vi kommer att börja med att bjuda in alla samfälligheter
till ett möte för att se om det finns ett intresse för att
starta samverkansgrupper via coyards. Till mötet
kommer vi också att bjuda in polis och personer med
erfarenhet av appen, säger Bo Johansson som är den
som håller i det från Byalagets sida.

10% medlemsrabatt

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.

Läs artikeln i HD här.
10% medlemsrabatt på
ord. priser

ÅRSMÖTE

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

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

10% medlemsrabatt på
böcker

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

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

PLANTAGENTOMTEN
Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Blomsterlandet blir nästa hyresgäst. Foto: Byalaget

Plantagen blir Blomsterlandet
Det blir Blomsterlandet som tar över lokalerna när
Plantagen flyttar till Råå och Väla senare i vår.
Nuvarande platschef Henrik Thorkell meddelar att
Blomsterlandet tar över lokalerna i maj och kommer
sedan att göra en "jätteupprustning" i sommar. Han
meddelar samtidigt att han byter arbetsgivare och
stannar i Rydebäck.
- Jag kommer att byta arbetsgivare och stanna i
Rydebäck och hoppas kunna ta med de flesta av den
fantastiska personal vi har idag, skriver Henrik Thorkell i
ett mail till Byalaget.
Vi ser fram emot inflyttningen och hälsar Blomsterlandet
välkommen till Rydebäck.

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Visste ni att...
tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Fina fötter kan man få på Fortuna Spa. Bild: Fortuna Spa

... medlemmar i Rydebäcks Byalag har 10 procent rabatt
på behandlingar (ej nålbehandlingar) på Fortuna Spa?
Lotta på spaet låter meddela att det just nu finns gott om
tider att boka för den som är sugen på en
fotvårdsbehandling. Fotvården kostar 495 kr för 50 min,
exklusive Byalagsrabatten.

Ring och beställ: 0723-834070

Bokning sker på 042-222390 el 0709-902559.

BOKRELEASE PÅ TEGEL

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Johan Hammar, bosatt i Rydebäck, är fotograf och har
tillbringat de senaste året med att dokumentera svenska
sötvatten, ett projekt som nu bland annat har resulterat i
en bok.
- Jag har fotograferat och filmat från norr till söder. Från
de största glaciärerna, orörda älvar, sjöar, våtmarker till
de minsta bäckarna. Målet är att berätta om sötvatten på
ett spännande, intressant och lite nytt sätt, berättar
Johan i ett mail till Byalaget.
Eftersom han bor i Rydebäck har han även fotograferat
bäckar och våtmarker i Rydebäck. Den 11 februari
kommer boken att släppas och därmed hålls en
bokrelease mellan 14 och 17 på Tegels ovanvåning. Där
kommer Johan att hålla en kort föreläsning om
vattendragen här i Rydebäck samt presentera boken
"Sötvatten- en värld av liv".
- Det blir mingel, bubbel, fotoutställning och en kort
föreläsning där jag kommer att berätta om de fantastiska
vattenmiljöer vi har här i byn, säger han.
Mer info om projektet får man genom att klicka här:
www.sotvatten.se

LEKPLATSER TAR FORM

Lekplats vid Kroka. Foto: Bo Johansson

En av Byalagets flygande reportrar, Bo Johansson, har
varit ute och kollat statusen på leksplatsen vid Kroka,
som just nu är under renovering. Han rapporterar att
utsikterna för lek framöver är goda.
Även undertecknad har varit ute och rekat och kan
rapportera att även lekplatsen på Alnögatan har fått ett
riktigt lyft.

Alnögatans lekplats efter uppfräschning. Foto: Malin Persson

LOPPIS PÅ GÅNG
Nu är det åter dags för bakfickeloppis på Träffpunkten.
Den 4 februari mellan klockan 13 och 15 är säljarna redo
för affärer. Som vanligt behövs ingen föränmälan för
säljare.
Välkomna hälsar Träffpunkten.

NY LINE-UP I FJÄRESTAD
Lions Vallåkra/Rydebäck som arrangerar den kommande
konserten i Fjäresta kyrka låter meddela att det har gjorts
vissa justeringar i Line-upen. Carina Tholander och
Kropps Vokalensemble har tillkommit och Anders
Mårtensson har fått förhinder. Det blir, som tidigare, två
konserter den 11 februari, en klockan 14 och en kl
17. Biljetterna kostar 260 kronor och finns bland annat att
köpa på Hörnan.

TRÄFFPUNKTEN
Träffpunktens program för februari är här! Mycket nöje!

HAR DU NÅGOT ATT BERÄTTA?

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.

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.
(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)
1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

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!
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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.

