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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

SPORTLOV
Styrelseprotokoll

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

Massor att göra under lovet för alla åldrar
Det finns massor att göra i närområdet för dem som
väljer att inte åka bort under vecka 8. På Helsingborgs
kommuns hemsida har man sammanställt några av
aktiviteterna som erbjuds av lokala föreningar och
företag.
Bland aktiviteterna som Staden tipsar om finns allt från
inomhusturneringar i fotboll och e-sport till kurser i
självförsvar, knäckebrödsbakning och teatersmink. Det

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

20% medlemsrabatt

finns också en rad utflykter som anordnas av Fritid
Helsingborg.
Klicka här för hela listan.

10% rabatt
10% medlemsrabatt

ÅRSMÖTE

10% medlemsrabatt

Snart är det dags!
Onsdagen den 28 februari är det dags för Rydebäcks
Byalags årsmöte. Det hålls i sedvanlig ordning i
Rydebäcksskolans matsal och förutom ordinarie
mötesagenda kommer kvällen även att bjuda på snittar
från SMAK. Efter mötet drar vi även igång det
traditionsenliga konstlotteriet, där fina verk av
rydebäcksbaserade konstnärer lottas ut. För att
underlätta beräkningen av matåtgången är vi tacksamma
om ni som vill komma på mötet föranmäler er
till pettersson.ingvar@telia.com
Mötet börjar klockan 18.30.

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

10% på vitvaror och
elinstallationer 15% på
belysning i butik

Varmt välkomna.

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE

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

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.

BESÖK
Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt
Peter Danielsson och Christian Orsing från moderaterna på besök i byn Foto:
Malin Persson

Politiker på besök
Eftersom 2018 är ett valår har Byalaget bjudit in samtliga
partier som sitter i Helsingborgs kommunfullmäktige till
ett möte med oss. Syftet är att diskutera de olika

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

partiernas planer och tankar för Rydebäck.
Förra tisdagen fick vi besök av Peter Danielsson och
Christian Orsing från Moderaterna och igår, torsdag,
träffade vi Tomas Rödin och Marcus Friberg från
Miljöpartiet.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Tomas Rödin och Marcus Friberg från Miljöpartiet. FOTO: Malin Persson

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Tomas Rödin och Marcus Friberg från Miljöpartiet. FOTO: Malin Persson

Vad som diskuterades på mötena kommer vi att berätta
senare under våren när vi har träffat samtliga partier.
Framöver har vi ett möte med Liberalerna inbokat, övriga
partier har ännu inte svarat på vår inbjudan.

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Visste ni att...
Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist
Runt märgelgraven kan man bland annat hitta ovanliga grodor och ödlor Bild:
Ingvar Pettersson

...dammen öster om konstgräsplanen egentligen är en
märgelgrav som tidigare användes för att berika jorden
på åkrarna runt om. En märgelgrav är alltså en stor grop
som har grävts för att ta upp märgel som användes som
jordförbättringsmedel på 1800-talet. Men vad är då
märgel?
"Märgel är en form av kalksten som bildats av kalkslam
och innehåller höga halter av lera. Ofta är
märgelgravarna runda eller kvadratiska med en sida på
fem till åtta meter. Märgelgravarna grävdes under 1800talet och återfinns i bland annat Halland, Skåne och
Blekinge. De ligger ofta mitt ute på åkrarna. Många är
vattenfyllda och kantade av buskar och högt gräs, andra
är mer igenväxta och liknar mest små träddungar. De
utgör livsviktiga miljöer för speciella växt- och djurarter,
inte minst grodor. Det moderna jordbruket har lett till en
drastisk minskning av antalet märgelgravar." Källa:
Wikipedia
Det var inte så värst många år sedan som dammen låg

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

mitt ute på en åker. Men i takt med att Rydebäck har
vuxit har dammen alltså flyttat in i bebygglesen.

Bokrelease
Ni missar väl
inte att Johan Hammars
bok om Sveriges sötvatten
släpps på Tegels
ovanvåning på söndag?
Eventet är öppet mellan
14 och 17. På Facebook
finns mer info om
eventet. För att komma dit

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

klicka här!

Världen under ytan

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

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.
Mer info om projektet får man genom att klicka här:
www.sotvatten.se

Ring och beställ: 0723-834070

FRITIDSGÅRDEN ÖPPNAD
Nu är allt klart för start på
Rydebäcks nya
frittidsgård. Den har, som
vi berättat tidigare, flyttat
in i lokalen på torget som
tidigare har bebotts av Sju
Bönor och Sparbanken
Öresund.

Gästerna beskrivs som skötsamma och trevliga
Fritidsgården är en öppen verksamhet som riktar sig till
barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Christel och
Jonas, som redan är välkända i Rydebäck, kommer även
i fortsättningen stå för det vuxna inslaget på gården.
På fritidsgårdens 230 kvadratmeter, fördelade på två
våningar, kan man bland annat spela biljard och pingis,
fika till självkostnadspris, titta på tv och spela tv-spel.
Lokalerna i den gamla banklokalen är dock endast en
tillfällig placering för fritidsgården då tanken är att de
senare ska flytta in i den nya idrottshallen.
Christel och Jonas berättar för Byalagets ordförande
Ingvar Pettersson att de tycker att Rydebäcks ungdomar
är både trevliga och skötsamma.

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Kul tycker vi och välkomnar fritidsgården till centrum!

Fritidsgården i sin nuvarande lokal. FOTO: Ingvar Pettersson

KUNGÖRELSE
Granskning av detaljplan
Vill man tycka till om detaljplanen för del av fastigheten
Rya 14:21 m.fl kan man göra det mellan den 5 och 26
februari. Handlingarna med förslaget hittar man på
helsingborg.se/detaljplaner och de finns även tillgängliga
på stadsbyggnadsförvaltningen under granskningstiden.
Synpunkter på planförslaget ska göras skrifligt och
senast den 26 februari.

ENSAMHET
Nu finns det ett nytt kommunalt bidrag för insatser som
motverkar ofrivillig ensamhet hos äldre. Bidraget kan
sökas av föreningar eller sammanslutningar som
genomför aktiviteter som leder till mindre ofrivillig
ensamhet. Bidraget kan sökas fram till 1 maj.
Läs mer här!
Och här!

NY RABATT TILL
MEDLEMMAR

10 procents rabatt till Byalagets medlemmar
Nu får Byalagets medlemmar 10 procent rabatt på
Trattoria Ridibecco. Det lönar sig att vara med i Byalaget!
Matlagningskurs på Trattorian
Den 19 februari håller Fatima Nilsson på Trattoria
Ridibecco matlagningskurs. Deltagarna får laga, och äta,
en tre rätters meny och till detta serveras två sorters vin.
Priset för kalaset är 895 per person och det finns ett
begränsat antal platser. Anmälan kan göras på Facebook
eller på telefon 0723-150305.

GLÖM INTE

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet? Har du frågor som du
vill ha besvarade, har vi missat något vi bör
uppmärksamma eller har du något att berätta som kan
intressera rydebäcksborna?
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.

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.

Statistik om Rydebäck
Befolkning mm.

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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