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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 VÅREN
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

20-30% medlemsrabatt

20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

10% på vitvaror och
elinstallationer 15% på
belysning i butik
Våren har nått oss. Foto: Malin Persson

Länge har vi väntat och många trodde att dagen aldrig
skulle komma. Men så helt plötsligt visade termometern
plusgrader redan på morgonen och den där gulvita
bollen i himlen kom tillbaka efter vad som känns som
eoner av mörker.
Onsdagen den 4 april kan vi minnas som dagen då den
första grilldoften la sig över Rydebäck, gatorna fylldes av
flanörer och till och med ankorna såg gladare ut.
Även undertecknad tog sig ut i vårluften på jakt efter
vårtecken. Och den som söker skola finna!

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.
Tussilagon vittnar om vår. FOTO: Malin Persson

FOTBOLLSTIME

10% medlemsrabatt på
böcker

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Mycket folk på inskrivningen. Foto: Ingvar Pettersson

Nu tar säsongen fart
På lördagen var det dags för inskrivning för
fortbollssugna barn i åldrarna 4 till 6 år när Fortuna FF
körde igång säsongen med stor aktivitetsdag. Byalaget
var givetvis på plats och kan vittna om STOOOR
uppslutning.

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

- Det var riktigt mycket folk här, säger Ingvar Pettersson,
Byalagets ordförande.
Dagen avslutades med säsongspremiär för Alagsherrarna mot Glumlöv.

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

I slutet på dagen blev det derby på KG. Foto: Ingvar Pettersson

SOLCELLER
Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Foto: Ingvar Pettersson

Varje onsdag på Torget kl.
18

Informationsmöte om solceller
Onsdagen den 4 april anordnade Staden, i samarbete
med Rydebäcks Byalag, en föreläsning om solceller och
hur det fungerar om man är intresserad av installation på
villatak.
Ett tjugotal personer hade föranmält intresse och kom för
att lyssna på Carola Jarnung, energi- och klimatrådgivare
i Helsingborgs stad, när hon berättade allt man kan
behöva veta om solceller och installation. Hon berättade
om tekniken bakom solceller, om hur en anläggning
fungerar, hur ekonomin ser ut, vilka stöd som finns att
söka och vad man ska tänka på om man vill installera

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

solceller på sitt villatak.
Är du intresserad men missade föreläsningen? Ta då
kontakt med Energi- och klimatrådgivningen som är en
opartisk och kostnadsfri service som vänder sig till både
företag, föreningar och privatpersoner.

Lions Club

Apoteket

De nås på tfn 042-10 50 00 eller
energiradgivarna@helsingborg.se

DAGS FÖR ANKRACE

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

PREMIÄR

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

Foto: Ulla Persson

Ring och beställ: 0723-834070

Bra spinn på cykelhjulen
Idag, lördag klockan 10, slog Performance Gym upp
dörrarna till sina nya lokaler. Under dagen bjöds
besökarna på frukt, sportdryck, kakor och godis.
Tillströmmningen av nyfikna var stor och både gamla och
nya medlemmar hittade till de nya lokalerna öster om
gamla Plantagen.
I dessa lokaler kan nu medlemmarna erbjudas större
gymyta, generösare öppettider och gruppträning.
- Det var jättefint där, säger Ulla Persson som var på
plats på invigningen.
Kolla in hemsidan genom att klicka här!

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Nya och gamla medlemmar hälsade på. Foto: Ann-Charlotte Ericsson

Spinningpass på invigningningsdagen. Foto: Ann-Charlotte Ericsson

VÅRDBOENDE

Byalaget vill att Rydebäck ska vara för alla. Bildkälla: Pixabay

Byalaget vill satsa på boende för äldre
I Rydebäck ska man kunna bo i livets alla åldrar och man
ska inte behöva flytta härifrån när man inte längre kan bo
kvar hemma. Det tycker i alla fall vi i Byalaget och därför
har vi länge sneglat på vad som ska till för att någon ska
bygga ett vård- eller serviceboende i Rydebäck.
Stadens ledande politiker är positiva till att privata aktörer
bygger och driver boende och ser inga problem med att
nästa skulle kunna hamna i Rydebäck.
För att utreda vilka typer av boenden det finns och vilka
som skulle kunna vara lämpliga för att täcka de behov
som finns i Rydebäck tog vi i förra veckan initiativet till ett
möte med Sofie Hermansson, som är verksamhetschef
på Vårdcentralen i Rydebäck, och hennes kollega Johan
Nordh, från Region Skåne.
Det blev ett bra möte där det bland annat samtalades om
vilka behov och möjligheter det finns på området. Nästa
steg är studiebesök på olika anläggningar för att ta reda
på vilken typ av verksamhet som skulle passa bäst att
kämpa för.
Fortsättning följer....

LIBERALERNA

Möte med Liberalerna . Foto: Ingvar Pettersson

Byalaget har, som vi tidigare har nämnt, bjudit in samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige till en fika hos oss i
Rydebäck. Detta har vi gjort för att känna politikerna på
pulsen inför kommande val. Vad kan de erbjuda
Rydebäck och vilka frågor brinner de för?
Tidigare har vi träffat Moderaterna och Miljöpartiet och nu
senast hade turen kommit till Liberalerna. Kommunalråd

Maria Winberg Nordström tog med sig Christer
Rasmusson, som är Liberalernas ordförande i
Helsingborg, och hälsade på oss i Rydebäck. På mötet
tog Byalaget upp de frågor som vi brinner för och bland
dessa var vår ambition att det ska byggas någon form av
vårdboende. Representanterna från Liberalerna tipsade
oss bland annat om olika typer av boenden som vi kan
besöka innan vi tar beslut om vilken typ det är vi ska
kämpa för.

Visste ni att...

... imorgon, söndag, är det bakfickeloppis igen?
"Det du kan bära får du sälja", det är parollen när det åter
är dags för bakfickeloppis på Träffpunkten. I vanlig
ordning är det kostnadsfritt och det behövs ingen
föranmälan. Loppisen är öppen mellan 13 och 15,
uppackning från 12.30.

RÅN I RYDEBÄCK
På torsdagen skedde inte mindre än tre rån i Helsingborg
och ett av dem var i Rydebäck, det skriver HD.se på
fredagen.
Enligt Helsingborgs Dagblad inträffade rånet på
Rydebäcks station vid 16-tiden på torsdagen. Offret, en
16-årig pojke, fick lämna ifrån sig bland annat en väska
efter att två rånare i ungefär samma ålder viftat med en
kniv. Väskan återfanns senare orörd i ett
buskage. Polisen har, enligt HD.se på fredagen, inga
misstänkta.
Läs hela artikeln 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!

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

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.

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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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.

