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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

INVIGNING
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

Här klipper rektor Magnus Lindow bandet till den nya skolbyggnaden. Foto:
Ingvar Pettersson

20% medlemsrabatt

Nya skolan invigdes med pompa och ståt
Onsdagen den 7 november hölls den officiella
invigningen för den nya skolbyggnaden i Rydebäck.
Byalaget var tillsammans med samtliga elever inbjudet till
invigningen på förmiddagen. Barn- och
utbildningsnämndens ordförande Christer Rasmusson
(L) höll ett fint invigningstal. Sedan hälsade rektor
Magnus Lindow alla välkomna att gå med på en
rundvandring som hölls av elever från högstadiet.
- Det gjorde de bra, säger Byalagets ordförande Ingvar
Pettersson som var på plats och överlämnade blommor
för att fira att skolbyggnaden öppnats.

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

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

Efter rundvandringen bjöds det på kaffe och man fick
chans att se en film om skolan. På eftermiddagen hölls
det öppet hus för allmänheten, detta också välbesökt
och väldigt uppskattat.

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

Magnus Lindow, rektor, visar skolans ledord. Fotot: Ingvar Pettersson

JULMARKNAD

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.

Dags för julmarknad

10% medlemsrabatt på
böcker

Julkmarknaden flyttar till centrum
Den 2 december smäller det och det är återigen dags för
Rydebäcks alldeles egna julmarknad. Nytt för i år är att vi
håller marknaden i centrum. Inne i de olika
verksamheterna som finns runt torget kommer det att
ordnas aktiviteter för stora och små. Bland annat
kommer det att pågå loppis, utställare kommer att finnas
på plats och Byalaget bjuder, traditionsenligt, på glögg,
saft och pepparkakor. Utomhus, på torget, grillar
scouterna och sköter i vanlig ordning chokladhjulet. Vi får
också besök av luciatåget och man har även chansen att
lämna över sin önskelista personligen till tomten. Mer
information kommer i nästa brev!

SE UPP I TRAFIKEN

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.

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

För mer info. Kontakta Redaktören så vidarebefordrar jag

Trafikvett önskas
De senaste veckorna har debatten gått högt i olika
medier, särskilt i de sociala medier som samlar
rydebäcksborna. Ämnet är åter trafiken och de flesta
debattörerna är oroliga för att man menar att det saknas
säkra skolvägar för barnen.
Byalaget har varit i kontakt med Staden som meddelar
att det är kompletteringar på gång.
- Man kan inte göra det förrän fastigheterna är
färdigbyggda, säger Oscar Grönvall, som är trafikchef på
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Han berättar, i ett mail till Byalaget, att Staden tänker
höja upp det nya övergångsstället på Ängesögatan.
Korsningen Ängesögatan/Färingsögatan kommer också
att bli trafiksäkrad men det ligger något längre fram i
planeringen.
Fram till dess är den tilltänkta cykel- och gångvägen
markerad på kartan ovan.
Oavsett vad man tycker om Stadens lösningar och var
man står i debatten vädjar vi nu till alla trafikanter att
tänka på att vara förebilder i trafiken innan det händer en
allvarlig olycka.
Följ reglerna, håll hastigheterna och tänk på att barn
inte föds med trafikvett.

Syns du inte finns du inte
Nu när den mörka årstiden är här är det en god idé att
utrusta dig och alla i din familj med
reflex. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF) skriver på sin hemsida att om du bär
mörka kläder, som de flesta av oss faktiskt gör denna
tiden på året, blir du först synlig för en bilist när bilen är
20-30 meter ifrån. Om du däremot bär reflex är du synlig
för bilarna över 125 meter ifrån. De skriver också att de
flesta olyckor sker i tätbebyggda områden. Alltså: gör dig
själv och en bilist en tjänst, gör dig synlig genom att bära
reflex. Klicka här för att komma till NTFs informationssida
om reflexer.

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

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

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Ett enkelt och billigt skydd

VISSTE NI ATT...

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

...eternittak inte är hälsofarligt
Vi har fått en fråga gällande risken att vind och
nederbörd frigör asbestfiber från eternittak. I den äldsta
delen av Rydebäck finns fortfarande eternittak kvar på
sina ställen. Vi ställde frågan till Miljöförvaltningen och
fick följande glädjande svar från Miljöinspektör Ulf
Blomqvist:

David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

- Asbest bedöms som ofarligt när det är inkapslat. För att
farliga asbesthalter ska bildas måste det aktuella
materialet bearbetas så att det går sönder genom till
exempel sågning, slipning, håltagning eller borrning. Vind
och regn är därmed inte tillräckligt för att frigöra
asbestfibrer i en sådan omfattning att det påverkar
människors hälsa.
Vi tackar Ulf och Miljöförvaltningen för svaret!
Eternit, eller asbestcement, är en blandning av asbest

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

och cement och användes ofta till fasadbeklädnad och
som takbeläggning under den tidigare delen av 1900talet. Eternitplattor har varit förbjudna i Sverige sedan
1977 då tillverkningen innebär en stor hälsofara för de
som arbetar med det. Läs mer om eternit på Wikipedia,
dit kommer du genom att klicka här!

Ring och beställ: 0723-834070

Byalaget är till för Rydebäcksborna
I dagarna inledde Byalagets styrelse arbetet med att dela
ut inbetalningskort för medlemsavgiften nästa år. Inom
en eller två veckor ska alla ha fått sitt inbetalningskort för
2019.
Som vi tidigare berättat i Nyhetsbrevet firar vi i år 40 år
med eget Byalag och det har hänt en hel del sedan dess.
Varför ska man vara medlem?
Byalaget är ofta länken mellan invånare och styrande
politiker och tjänstemän. Sedan Byalaget startades 1978
har det hänt en hel del i vårt samhälle. Genom aktivt
deltagande i diskussioner med Staden och andra
myndigheter har vi varit med och påverkat en hel del.
Exempel på detta är:
# Motorväganslutningen som gav Rydebäck ett
strategiskt läge mellan Helsingborg och Malmö/Lund
# Västkustbanans dragning vid Rydebäck också det en
förstärkning av det strategiska läget
# Västkustbanans nedsänkning i förbifart Rydebäck reducerade ljudnivån och möjligjorde den stationsnära
bebyggelsen
# Kommunikationer med buss och tåg är hästlängder
bättre.
# Skola och utbildning - avslutandet av "bussning" av
elever runt om i Staden
# Vård och omsorg - Vårdcentralen som gjorde att vi
slipper åka till Råå för besök.
# Idrottshall och yttre Idrottsanläggningar -

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

konstgräsplan.
# Träffpunkten för gemenskap och bildning - Startades
av Byalaget och togs sedan över av Staden
# Historisk kartläggning av Rydebäck.
# Återetablering av BANKOMAT
# Restaurering av Heabäckskällan 2015
# Nytt fint Hundhägn 2016
# Ny Högstadieskola 2018
Välkommen som medlem!

BAJAMAJAN FLYTTAS
Det har kommit till Byalagets kännedom att det äntligen
finns planer på att flytta den portabla toalett som
används av busschaufförerna. En eldsjäl som har bett
om detta i flera år har äntligen vunnit gehör. Enligt
uppgifter ska Nobina, som själva bussbolaget heter, ha
sökt bygglov för att flytta toaletten närmare stationen.

MUSIKAL

Klicka på bilden för att komma till eventet

Kulturgruppen Havsluft ger Bröderna Lejonhjärta
Havsluft (Rydebäcks kulturgrupp) sätter i höst upp
Bröderna Lejonhjärta som musikal. Bröderna
Lejonhjärta spelas den 30 november i Rydebäcks kyrka.
Föreställningen är kostnadsfri.
Varmt välkomna hälsar kulturgruppen Havsluft!

VACCINATION

Välkomna önskar gänget på Vårdcentralen. Foto: Ingvar Pettersson

Flera tillfällen kvar
Nu drar vaccinationerna igång på vårdcentralerna och i
vanlig ordning är det gratis för alla som tillhör en
riskgrupp. Du tillhör en riskgrupp om:

Du är 65 år eller äldre.
Du är gravid.
Du har en hjärtsjukdom.
Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av
sjukdom eller behandling.
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:
Måndag 19/11 13.00-16.00
Onsdag 21/11 13.00-16.00
Onsdag 5/12 13.00-16.00
Måndag 7/1 13.00-16.00
Klicka här för att läsa mer om riskgrupper och vaccin!

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!

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.

