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Prenumerera

Dela

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

BYALAGET 40 ÅR
Styrelseprotokoll

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

Byalaget firar 40 år i år.

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

Grundades för att få bättre service till Rydebäck
Den 30/10 1978 bildades Rydebäcks Byalag för att man
ansåg att det behövdes en förening för att bevaka
Rydebäcks intressen. Jenny Aspenberg, nuvarande
ordförande i Rydebäcks Museiförening, var vice
ordförande i den första styrelsen.

20-30% medlemsrabatt

- Vi ville inte lyfta fram Rydebäck så det blev bättre här
än i andra stadsdelar, men vi ville åtminstone ha samma
service och tillgångar som andra delar av staden. Vi
hade undermåliga bussförbindelser och skolor, det
saknades fritidsaktiviteter för vuxna och barn och det
fanns inget stöd för pensionärer, berättar hon i ett mail till

20% medlemsrabatt

10% rabatt

nuvarande styrelse i Byalaget.
Det första mötet, som var ett uppropsmöte i dåvarande
Rydebäcksskolan, kom 120 personer.

10% medlemsrabatt

Den första styrelsen bestod av följande medlemmar:
Klas Göthe, ordförande

10% medlemsrabatt

Jenny Aspenberg, Vice ordförande
Lisbeth Hallbäck, Kassör

10-27% medlemsrabatt

Wille Hydén, Sekreterare
Marianne Dellow, sekreterare, ersatte Wille vid årsmötet
1979

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

John-Olof Bengtsson, ledamot
Arild Ekelund, ledamot
Rudolf Jakobsson, ledamot

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

Olle Jönsson, suppleant
Folke Eriksson, suppleant
Göte Friberg, suppleant

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.
Byalaget delar ut blommor och godis. Foto: Gunnar Bokedal

Två styrelser möttes på Hemköp
Lördagen den 27 oktober samlades representanter från
både Byalagets allra första styrelse och den nuvarande
på Hemköp. Där visades Byalagets historia upp och man
bjöd på godis och delade ut blommor. Det blev en trevlig
tillställning med många besök av nyfikna Rydebäcksbor.
Vi vill tacka Blomsterlandet, som skänkte oss
blommorna, och Hemköp för att vi fick hålla till i entrén.
Stort tack även till Jenny Aspenberg som tog med sig
Byalagets dokumenterade historia genom pressklipp och
annat från Museiföreingens gömmor.

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Byalagets ordförande Ingvar Pettersson berättar om Byalaget. Jenny
Aspenberg i bakgrunden. Foto: Gunnar Bokedal
Rydebäcks Scoutkår

VACCINATION

Tidningen Vi-i-Rydebäck

Boule - klubben

Lions Club

Apoteket

Välkomna önskar gänget på Vårdcentralen. Foto: Ingvar Pettersson

Första chansen på måndag
Nu drar vaccinationerna igång på vårdcentralerna och i
vanlig ordning är det gratis för alla som tillhör en
riskgrupp. Du tillhör en riskgrupp om:

Museiförening och
Historia

Du är 65 år eller äldre.
Du är gravid.
Du har en hjärtsjukdom.
Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.

Skulptör Mikael Liljeqvist

Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av
sjukdom eller behandling.

Sv. Pensionärsförbund

Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Du är mycket kraftigt överviktig.
Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar
andningen.
Du har flerfunktionshinder.
Vårdcentralen uppmanar alla som tillhör en riskgrupp att
vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Vårdcentralen
hälsar alla vaccinsugna Rydebäckare välkomna på drop
in under följande tider:

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Måndag 5/11 13.00-16.00
Onsdag 7/11 13.00-16.00
Måndag 12/11 13.00-16.00
Onsdag 14/11 13.00-16.00

tel: 0733-363347

Måndag 19/11 13.00-16.00
Onsdag 21/11 13.00-16.00
Onsdag 5/12 13.00-16.00

Klicka för mer info.

Måndag 7/1 13.00-16.00
Klicka här för att läsa mer om riskgrupper och vaccin!

BLOMSTERTAVLA

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

Den fina blomstertavlan skapades på Rydebäcks Dag.

Ny tavla på plats på Vårdcentralen
Inför Rydebäcks Dag den 1 september bad Byalaget
Bodil Vinke att återigen ordna en rolig aktivitet för
barnen. Hon ställde givetvis upp och förpreparerade en
plywoodskiva med färgad bakgrund.
Väl på plats med kritor, färg och lim växte ett
blomsterkollage fram. Barn i åldrar från 4 till 13 år
målade, klippte och klistrade blommor, blad och vackra
mönster till tavlan.
Tavlan, som mäter 800 x 120 centimeter, erbjöds likt
fjolårets till vårdcentralen för att hängas upp på
barnavdelningen. Sofie Hermansson som är
verksamhetschef tog gärna emot den.
Byalaget och Bodil Vinke tackar alla barn som bidrog
med sin kreativa ådra till detta fina blomsterkollage.

VISSTE NI ATT...

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Snart är parkeringen inte längre tom. Inflyttning på måndag den 5/11. Foto:
Malin Persson

...inflyttningen är på gång
Nya Rydebäcksskolan är nu klar för att ta emot sina
elever och lärare. Inflyttningsdatum är satt till den 5
november, alltså nu på måndag. Vi ser fram emot att de
nya lokalerna fylls av barn, ungdomar och lärare!

FISKDÖD

Döda öringar i Heabäcken. Foto: Malin Persson

Staden undersöker orsaken
Under förra veckan kunde man läsa i Helsingborgs
Dagblad att det återigen har hittats döda fiskar i
Rydebäck. Staden berättar i artikeln att det inte är första
gången fiskar har dött i Rydebäck.
Ärendet kom till Stadens kännedom genom att en
privatperson anmälde det till kommunen, något som
även Byalaget gjorde. De döda fiskarna som Byalagets
anmälan gällde hittades i Heabäcken och inte i
Rydebäcken.
Miljöförvaltningen ska nu titta närmare på vattendraget
men är tveksam till att det går att hitta orsaken.
– Det händer tyvärr ganska ofta där, men vi hittar sällan
orsaken. Det kan vara utsläpp eller något biologiskt, sa
miljöinspektör Torsten Nilsson till Helsingborgs Dagblad i
artikeln.
Vill du läsa hela? Klicka här.

GRANNSAMVERKAN
Grupperna tar form
Sen informationsmötet den 4 oktober, där polisen och
Länsförsäkringar informerade om brottsförebyggande
åtgärder via grannsamverkan, har fyra grupper kommit
igång i Rydebäck.
Allt samlat på vår hemsida
På Byalagets hemsida finns nu en ny flik för allt som rör
grannsamverkan. Där kommer vi, löpande, att lägga upp
information, statistik och uppdateringar om projektet. Du
hittar dit genom att klicka här!

KRANSBINDERI

Foto: Blomsterlandet

Kransbindarkväll på Blomsterlandet
Torsdag den 15/11 är det dags för Blomsterlandets
populära pyssel- och kransbindarkväll! Klockan 17.0019.00 är butiken uppdukad med allt man kan tänkas
behöva för att skapa sin egen personliga krans, eller
annat julpyssel.
Deltagandet är gratis! Du betalar endast för det material
som du använder. Antalet platser är begränsade.
Anmälan gör du enklast via e-mail till din butik. Det går
också bra att anmäla sig i butikens kassa eller via
telefon. Först till kvarn gäller!
Uppge ditt namn, telefonnummer, och antal personer
som du vill anmäla. Passa på att bjuda med en vän till
denna trevliga kväll!
Observera att detta gäller medlemmar i Blomsterlandets

kundklubb. Medlem kan du bli genom att klicka här, eller
anmäl dig i butiken.
Här hittar du våra butiker och deras e-mailadresser.
Välkommen till en inspirerande kväll, hälsar
Blomsterlandet Rydebäck!

ÖPPET HUS
Rydebäcks Montessoriskola bjuder in till öppet hus den
12 novemember mellan 17.30 och 19.

TRÄFFPUNKTEN
Ny månad, nya aktiviteter på Träffpunkten. Välkomna
hälsar Lisa och övrig personal!

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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Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

