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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

PÅ GÅNG I PÅSK
Styrelseprotokoll

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

Påsken är snart här vilket innebär att många är lediga.
Här har vi samlat information om vad som händer i
området under påskveckan.

KONST OCH KONSTRUNDA

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons
Tryck på bilden för att komma till kartan. Bildkälla: konstrundan.se

I årets konstrunda har Rydebäck ett bidrag i form av
silversmeden och smyckesdesignern Ellen Hammer, nr
48 på kartan.
Men runt om oss i vårt närområde finns det gott om
spännande konstnärer att besöka efter att man har
hälsat på Ellen. Närmast oss finns ateljer att besöka i
Glumslöv, Vallåkra och Råå. För att inte tala om alla
konstnärer i Helsingborg och Landskrona som håller
öppet för allmänheten.
Kolla in hela upplägget genom att klicka här!

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

Det är inte bara i konstrundans regi man kan hitta
påskkonst i Rydebäck. Ingela Dahlgren håller öppet i sin
vinterateljé alla påskdagar mellan 10 och 18.
Vinterateljen hittar man på Tegelögatan 22 i Rydebäck.
- Just nu preppas och renoveras det. Så till påsk kommer
jag kunna öppna upp ett bländande popup-galleri, säger

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

Ingela till Byalaget.
Läs mer om vad som är på gång hos Ingela Dahlgren
genom att klicka här!

10% rabatt på arbetskostnaden

Har du Facebook kan man läsa mer om
påskevenemanget genom att klicka här!

PÅSKLOVSKUL

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

Parkour, programmering eller prova på att teckna
manga? Aktiviteterna som erbjuds i
Helsingborgsområdet är många och varierande under
påsklovet. Kolla in hela listan från Fritid Helsingborg
genom att klicka här!

PÅSK I KYRKAN
Är det någonstans det ska firas så är det väl i kyrkan?
Kvistofta församling har ett digert program att bjuda på.
Till exempel kan man delta i långfredagsvandringen som
går från Kvistofta till Rydebäck via Glumslöv. Surfa in på
hemsidan för att se hela programmet. Klicka här för att
komma till hemsidan.

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

SOLCELLER
Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Välkommen på en informationskväll om solceller. Din
kommunala energi- och klimatrådgivare och Rydebäcks
byalag bjuder in till en föreläsning med tips och råd kring
det du behöver veta innan du installerar solceller på ditt
tak.
Tid: Onsdag 4 april 19.00-20.00, drop-in-fika från 18.30.

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Plats: Rydebäcksskolans matsal
Pris: Föreläsningen är kostnadsfri men anmälan krävs.
Anmäl dig till info@rydebacksbyalag.se eller
pettersson.ingvar@telia.com

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

Nattvandringsmöte
David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

En få skara tappra nattvandrare. FOTO: Ingvar Pettersson
Ring och beställ: 0723-834070

Dålig uppslutning på mötet
Onsdagen den 21 mars bjöd Staden in till
informationsmöte angående nattvandring i Rydebäck. Ett
möte som har aviserats i diverse informationskanaler,
bland annat Nyhetsbrevet, Facebook och andra
medier. Mötet hölls i Rydebäcksskolans matsal och,
enligt Baylagets utsända, var det riktigt dålig
uppslutning.
Trots att det var glesbesökt beskrivs mötet som
produktivt då man till exempel säkrade nya lokaler för att
förvara bland annat Nattvandrarnas utrustning.
Enligt besökare på gårdagens möte kommer det att
hållas ett nytt möte inom en snar framtid och då hoppas
man på större intresse från rydebäcksborna.

PREMIÄR

Gym under uppbyggnad. FOTO: Performance Gym

Den 7 april smäller det
Nu har Performance Gym släppt datumet för invigningen

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

av de nya lokalerna och det blir den 7 april. Dörrarna
öppnas klockan 10 och Performance Gym hälsar alla
välkomna!
Gymmet kommer efter flytten hålla öppet varje dag
mellan 04 och 23.
Vi önskar Performance Gym lycka till i de nya lokalerna
och ser fram emot invigningen.
Kolla in Facebook genom att klicka här,
eller hemsidan genom att klicka här!

DU HAR VÄL INTE GLÖMT?
Byalaget saknar fortfarande en del inbetalningar till
årsavgiften för 2018. Har du inte betalt hittar du
instruktionerna genom att klicka här!
Vi har mycket på gång i år och behöver ditt stöd. Bland
annat tänker vi upprepa fjolårets succé med
drakfestivalen, vi ska ta nästa steg i arbetet mot ett
vårdboende i Rydebäck och vi ska fortsätta bevaka
Rydebäcks intressen i kommun och landsting.
Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

PÅGÅENDE ARBETE

Vad gör de på Ytterövägen?
Det är en fråga som många rydebäcksbor har ställt sig
den senaste tiden. Inte minst har vi i Byalaget fått frågan.
Vi har givietvis tagit reda på detta och kan berätta att det
rör sig om ett avvattningsarbete.
- Man lägger ner avlastningsrör och gräver ett dike som
skall fyllas med makadam. Det gör man för att avvattna
områdena runt Hasslögatan-Aspögatan-Tärnögatan,
säger Ingvar Pettersson som är Byalagets ordförande

och tillika reporter för Nyhetsbrevet.
Han berättar vidare att arbetet kommer att pågå ett par
månader.

Visste ni att...
... Rydebäck var poppis redan på Stenåldern?
De första människorna som kom till Skandinavien var
jägare från Tyskland som vandrade norrut när isen drog
sig tillbaka. De följde efter hjordarna. Danmark var då
hopvuxet med Skåne och områdena nära Rydebäck var
några av de tidigaste platser där människor bosatte sig i.
Hur vet vi det undrar ni, jo vi har läst på Rydebäcks
museums hemsida. Och på tal om Rydebäcks museum
missar ni väl inte att man kan bli medlem på plats på
årsmötet den 27 mars!

Den 27 mars klockan 19 håller Museiföreningen årsmöte
i Rydebäcksskolans matsal. Man hälsar såväl gamla som
nya medlemmar hjärtligt välkomna.

Nu börjar arbetet inför Rydebäcks Dag
Arbetet med årets upplaga av Rydebäcks dag är redan
igång och det första mötet med arbetsgruppen har redan
ägt rum. Byalaget är som vanligt sammankallande och
om man vill delta som utställare, arrangör av någon
aktivitet eller bara vill hjälpa till i största allmänhet är det
vice ordförande Kjell Nyström man ska kontakta.
Man kan också kontakta oss på
info@rydebacksbyalag.se eller

redaktor@rydebacksbyalag.se så ska vi se till att mailet
hamnar rätt.

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.

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

Informationen har flyttats till vår
hemsida. Klicka här så hittar du
rätt.

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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