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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

VI ÄR TILLBAKA
Styrelseprotokoll

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

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

Influensa
Saknade du också nyhetsbrevet förrförra fredagen?
Anledningen till att det uteblev var att inte
ens Rydebäcks Byalag var förskonade från årets

20-30% medlemsrabatt

influensa.
Inga Nujic som är smittskyddsansvarig på vårdcentralen
berättar att det verkar som att årets influensa drabbade
fler rydebäcksbor än tidigare år. Dock är det inget som är
statistiskt fastställt.
- Vi upplever att fler Rydebäcksbor blev drabbade av
influensa men vi saknar evidens för det, säger hon.
Hon berättar också att cirka 1000 medborgare blev

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

vaccinerade mot vanlig influensa i höstas, jämfört med
800 året innan.
- Säsongstoppen var vecka sju och åtta. Det började

10% medlemsrabatt

avta vecka nio, säger hon.
Nu verkar det alltså som att det värsta är över och även
undertecknad är på benen igen, redo att åter rapportera
viktiga händelser i Rydebäck.

10-27% medlemsrabatt

Vi beklagar uppehållet!

BYALAGETS ÅRSMÖTE

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

Årsmötet var välbesökt. FOTO: Stephan Bengtsson

En lyckad sammankomst
Onsdagen den 28 februari höll Rydebäcks byalag
årsmöte i Rydebäcksskolans matsal. Det blev ett trevligt
möte där 36 röstberättigade medlemmar deltog.
Representanterna från styrelsen berättade lite om sina
uppdrag och om vad vi har pysslat med under året som
gått. Vi hade glädjen att välkomna Stephan Bengtsson till
styrelsen som ny ledamot. I vanlig ordning gick även det
årliga konstlotteriet av stapeln. Många fina vinster
delades ut till medlemmarna.

10% rabatt i butiken och
10% på arbetskostnad i
verkstad

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

Protokollet från mötet kommer att läggas upp på
Byalagets hemsida så fort det är justerat och klart.
Efter mötet bjöds det på goda snittar från SMAK. Vi
tackar samtliga inblandade för året som har gått och ett
särskilt tack ges till Rydebäcksskolan för lånet av
lokalen.
Byalaget vill även tacka Camilla Persson för goda
insatser under åren då hon har varit kassör i Byalaget.
Tack Camilla!

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

En djupt koncentrerad styrelse. FOTO: Stephan Bengtsson

10% rabatt till medlemmar.

Vinster att hämta
Efter konstlotteriet på årsmötet finns det fortfarande
vinster att hämta ut. Grattis till:

10% medlemsrabatt på
böcker

Lars Roger Holmgren, Älgögatan - Tavla ”sjöhäst”
Michael Österberg, Rivögatan - Betongkrukor
Dessa vintsterna finns hos Ann-Charlotte, vänligen
ring/smsa 0704940965 för utlämning.
Jeanette Hammar, Sturkögatan - Tavla ”Vinter”
Bo Löwhagen, Vindögatan - Tavla ”brygga vin”
Claes Tufvesson, Visingsögatan - Tavla ”brygga
akvarell”
Åsa Nilsson Conzales, Utögatan - Keramik Koltrast
Carli Slettebo, Grindögatan - Betongkrukor
Håkan Gustafsson, Ösögatan - Keramik blad
Dessa vinster finns hos Camilla, vänligen ring/smsa
0727294631 för utlämning.

TRÄNINGSGLÄDJE

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
Många alternativ i Rydebäck
Det finns massor av olika träningsformer och en uppsjö
av föreningar att ansluta sig till här i Rydebäck. Till
exempel har föreningarna Löparglädje och Meihem
utomhusträning ett par gånger i veckan. Vill man hellre
träna inomhus finns till exempel Performance gym och
Rydebäcks IF. För den som vill förkovra sig i yoga finns
även här en rad alterernativ och kurser.

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben
Löparglädjegänget på väg upp för bussbacken. FOTO: Löparglädje

Performance Gym på väg till nya lokaler
Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Gym under uppbyggnad. FOTO: Performance Gym

Arbetet med Performance Gym:s nya lokaler går framåt
och, enligt gymmets hemsida, beräknas de nya lokalerna
vara klara för inflyttning någon gång i mars.
Förutom vanlig styrketräning kommer det även att
erbjudas gruppträning. Enligt Performance facebooksida
söker man även mer personal. För att komma till
sidan klicka här.

Mer info:
Meihem Wokout, utomhusträning
http://meihemworkout.com/om-meihem-workout/

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Löparglädje, utomhusträning
http://www.lopargladje.com/index.html
Performance Gym, styrke- och gruppträning
http://www.performancegym.se
Rydebäcks IF, olika motionsformer
http://www.rydebacksif.se
Rummet i Rydebäck, Yoga
http://rummetirydeback.se

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Senchi Body & soul, Yoga, paddling och segling
http://www.senchi.se/information.php
Sundospa, yoga
http://www.sundospa.se/index.html
Har vi missat något? Maila oss
på redaktor@rydebacksbyalag.se

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

PÅ TAL OM TRÄNING
David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

Vasaloppet är också motion
En del nöjer sig inte med vardagsmotionen utan sätter
ribban lite högre! Stort grattis till rydebäcksbon Jonas
Bengtsson, som var en av dem som tog sig igenom årets
upplaga av Vasaloppet.
Enligt rapporter på plats var loppet mycket tungt
eftersom det snöade. Efter halva loppet bytte Jonas till
ett par ovallade skidor och gick sedan i mål med tiden
10.40.
Snyggt jobbat!!

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

NATTVANDRING

Foto: Nattvandring.nu

Bli en trygg förebild - nattvandra i Rydebäck
Som många vet har Nattvandrarna i Rydebäck legat på
is sedan förra hösten. Men nu tar man ännu ett krafttag
för att försöka väcka liv i sektionen. Staden bjuder därför
in till informationsmöte i Rydebäcksskolans matsal den
21 mars klockan 18.
Janne Lundholm från stiftelsen nattvandring.nu berättar
om nattvandring, hur viktigt vuxnas engagemang är och
hur du kan vara med och starta eller delta i en
nattvandringsgrupp i just ditt område.
Varmt välkommen hälsar Nattvandring.nu och
Volontärcenter – en del av kontaktcenter
Kolla in eventet på Facebook genom att klicka här!
Är du inte medlem i Facebook men ändå vill veta mer?
Klicka här!

Visste ni att...

Vid våtmarkens sydvästra del fångades denna kungsfiskaren på bild. FOTO:
Stig Jörgensson

...Vi har kungsfiskare i Rydebäck?
Kungsfiskaren är en liten pjodd som man inte ser varje
dag i våra trakter. Beståndet bedöms som sårbart i
Sverige men i Rydebäck finns den alltså.
I stora delar av sitt utbredningsområde är den en
stannfågel, men flyttar om vintern från de områden där
floder och åar fryser till. Den är blågrön på ovansidan
och orange på undersidan och lever vid trädkantade åar
och floder. Den ses ofta när den flyger lågt över vattnet i
rak, snabb flykt samtidigt som den lockar.
Trots sin färgstarka fjäderdräkt kan den vara svår att få
syn på när den spanar efter fisk då den sitter helt stilla på
en gren som sticker ut över vattnet. Den lever främst på
fisk som den fångar genom att dyka lodrätt, och dess syn
har anpassats för att den ska kunna se sitt byte under
vatten. Den lägger sina högblanka vita ägg i ett bohål i
slutet av en tunnel, som den gräver i en vertikal
strandbrink.
Källa: wikipedia.se
Vi tackar Stig Jörgensson som lyckades fånga denna
krabaten på bild vid våtmarkens sydvästra del.

Bildkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsfiskare

VÄLKOMNA PÅ MÖTE

Den 27 mars klockan 19 håller Museiföreningen årsmöte
i Rydebäcksskolans matsal. Man hälsar såväl gamla som
nya medlemmar hjärtligt välkomna och berättar även att
det går utmärkt att bli medlem på plats.

DEMOGRAFI

Befolkningsutveckling i Helsingborg visar på stark befolkningstillväxt. Källa:
Helsingborgs stads statistikdatabas

46-åringar dominerar i Rydebäck
Personer födda 1971, alltså 46-åringar toppade listan av
vanligast ålder i Rydebäck 2017. Totalt var 46-åringarna
139 personer 2017, tätt följda av 6-åringarna som var
129 personer och 85-plussarna med 127 personer. Detta
visar Helsingborgs stad senaste demografistatistik.

Vid årsskiftet 2017 var vi 6416 personer i Rydebäck och
under nästa femårsperiod väntas den siffran öka till
6696. Läs mer om befolkningsprognosen här.
I Helsingborgs stads statistikdatabas kan man också läsa
att Helsingborgs invånartal ökar mer än genomsnittet för
riket och att fler flyttar till Rydebäck än härifrån. Det
tycker vi är roligt och vi i Byalaget hälsar alla nya
medborgare välkomna hit!
Läs hela rapporten genom att klicka här!

TRÄFFPUNKT RYDEBÄCK

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.

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.

