Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

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 varje 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

BJÖRN BÅRSTRÖM
1945-2017
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

Björn Bårström. Foto: Ulla Persson

Lördagen den 4 mars blev en sorgens dag. Då avled
Björn Bårström, en aktad och högt uppskattad
medarbetare i Byalaget, alldeles för tidigt efter lång kamp

20% medlemsrabatt

medarbetare i Byalaget, alldeles för tidigt efter lång kamp
mot cancern. Björn var en populär person, alltid vaken
för saker som hände i vår närhet och med glimten i ögat
upplyste han oss alla om vad som var på gång. Vi bugar

10% rabatt
10% medlemsrabatt

för en mycket kompetent man. Saknaden är stor.
10% medlemsrabatt

Våra tankar går till hans fru Madeleine och barnen Tina
och Markus med familjer.

10-27% medlemsrabatt

Ny redaktör för nyhetsbrevet
Efter Björn Bårströms bortgång tar jag, Malin Persson,
över nyhetsbrevet. Jag är upplärd av Björn och har
tidigare gjort inhopp men nu tar jag alltså över som
huvudredaktör. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

an uppdraget då Björns skor är stora att fylla, men jag
ska göra mitt bästa för att förvalta det han har byggt upp
under sina år som redaktör.

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

Malin Persson

BYALAGET SATSAR

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

Platsen för nästa stora Rydebäcksprojekt.

När Rydebäcks Montesorriskola flyttar och tomten där de
nuvarande lokalerna står blir tom vill Byalaget satsa stort
för Rydebäckarna. På önskelistan står bland annat
utegym, lekplats, paviljong, en liten byggnad till

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

museiföreningen samt en bastu. Därför har nu en
arbetsgrupp, bestående av representanter från byalaget
10% rabatt på biltvätt

och ett antal andra Rydebäcksföreningar, bildats och
tillsammans ska man söka anslag från LEADER för att
finansiera planerna.

10% rabatt på tavlor

LEADER är en förening vars ändamål är att med lokalt
ledd utveckling genom leadermetoden bedriva
allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala
utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet
Leader nordvästra Skåne med Öresund.
Från Byalagets sida är det ordförande Ingvar Pettersson
och Vice Ordförande Kjell Nyström som driver projektet.

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

och Vice Ordförande Kjell Nyström som driver projektet.
Kul med nya projekt tycker vi och vi återkommer löpande
med information om hur det går.

Succé för ny restaurang i
Rydebäck

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% Medlemsrabatt

10% på konditorivaror och
kaffetår.
Fatima och Dino bjöd in till dukat bord.

10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Fatima och Dino hälsar Ulla Persson välkommen

Hyr täckt släp 250kr/dygn

Nu har Rydebäcks nya restaurang öppnat och den första
veckan vittnar om succé. Trattoria Ridibecco öppnade
den 1 mars och det firades med öppet hus. Det var en

10% medlemsrabatt

jämn ström som kom för att kolla in Rydebäcks nya
vattenhål och de båda innehavarna Fatima och Dino är
mycket glada och nöjda över uppslutningen.
Vi välkomnar återigen Fatima och Dino till Rydebäck och
önskar restaurangfamiljen stort lycka till!
Kolla in deras Facebooksida där du bland annat hittar

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

kontaktuppgifter och menyer. Klicka här för att komma
dit.

Vi träffade
Stadsbyggnadsförvaltningen
Torsdagen den 23 februari träffade Byalaget
Stadsbyggnadsförvaltningen på ett möte i Helsingborg.
Syftet med mötet var bland annat att förbättra dialogen
med staden samt att presentera en del nya ansikten. Ett

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

med staden samt att presentera en del nya ansikten. Ett
sådant ansikte är Bo Johansson som är ny i Byalagets
styrelse och som bland annat ska ansvara för
felanmälningar från Byalaget till Staden. Byalagets
ordförande beskriver mötet som både trevligt och

Träffpunkten

givande.
Byalaget ser fram emot ett nytt år av gott samarbete med

Rydebäcks Bibliotek

Staden.

VÅRFINT I RYDEBÄCK

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening
Staden fortsätter sitt klippningsarbete
Boule - klubben

Ett klipp för estetiken
Uppsnyggningsarbetet runt om i Rydebäck fortsätter och
ovan ser ni ett exempel. När buskarna har klippts blir det
både lättare att ta sig förbi på trottoaren och det ser
trevligare ut.

Lions Club

Apoteket

Vi tackar Staden för ett välgjort arbete!!

DET NÄRMAR SIG

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Glöm inte informationsmötet

Sv. Pensionärsförbund

På måndag den 13 mars är det dags för områdena
Rydebäck 1 och Alhällan att kila till Rydbäcksskolans
matsal för att få information och svar på alla sina frågor
om stadsnätet. Mötet börjar klockan 18 och
Öresundskraft hälsar alla i berörda område välkomna.

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Skriv upp datumen
• Måndagen den 13 mars - Rydebäck 1 & Alhällan
• Tisdagen den 14 mars - Rydebäck 2 & 3
• Måndagen den 20 mars - Rydebäck 4

Servicebutiken

• Torsdagen den 23 mars - Rydebäck 5
• Måndagen den 27 mars - Rydebäck 6
tel: 0733-363347

"Där kommer vi, tillsammans med vår entreprenör, att
informera om anslutningsprocessen och svara på alla
eventuella frågor kring anslutningen, installation och
Stadsnätet", skriver Öresundskraft på sin hemsida.

Klicka för mer info.

Program i Träffpunken
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

DRAGNING I
KONSTLOTTERIET

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!
Förväntansfulla medlemmar när lotteriet drar igång

Tavla av Ingela Dahlgren

Nr 232

3 tavlor ”Spring”

Berne König
Nr 655

Siv o Leif

Nr 802

Christina o

Thunberg
Tavla ”Trädgård”
Magnus Allepqvist
Tavla ”Cool”

Nr 739

Henrik Eneroth

Armstickad pläd

Nr 263

Mats Heidne

Löpeanka
Vas med lock
Koltrast

Nr 652
Nr 704
Nr 496

M o R Blomqvist
B o B Strömgård
Annette Lövdahl

Örhängen

Nr 102

I o E Rosberg

Piptavla

Nr 896

Glömde namnet

Om du inte har hämtat ut din vinst är du välkommen
att kontakta Ann-Charlotte på telefonnummer:
0704-940965

VECKANS VÅRTECKEN

Nu kommer våren till Rydebäck

Klicka för större bild

Utredningar och planer
som berör Rydebäck - Du
kan vara berörd!

Vetenskap och naturinformation som berör
Rydebäck - För den

vetgirige!
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.

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.

