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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 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

PÅSKEN ÄR HÄR!!
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Som medlem i Byalaget får
du rabatter när Du handlar i

Eftersom ordinarie utgivningsdatum för Nyhetsbrevet
infaller på en helgdag och för att vi ska hinna informera
om allt som händer i samhället under påsken har vi
beslutat att ge ut brevet något tidigare än planerat.
Mycket nöje och Glad Påsk önskar vi i Byalagets
styrelse.

vissa butiker. Klicka här för
detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej
kampanj- och nettoprissatta
varor

20-30% medlemsrabatt

CHANS ATT TYCKA TILL OM
BLÅ LEKAN
Lystring alla barn, nu är det er tur att tycka

20% medlemsrabatt

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) meddelar att de,
onsdagen den 12 april, kommer att skicka representanter
till Blå lekan för att prata med barn och föräldrar om den
nya lekplatsen. Syftet är att barnen själva ska få vara
med och utforma lekplatsen.
SBF skriver också på sin Facebook-sida:

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

"Hej lekexperter!
Nu är vi i full gång med att rusta upp våra lekplatser i
Helsingborg utifrån era tips och tankar förra året. Nu vill
vi höra mer om vad ni tycker är skojigast att göra på
lekplatsen och vilka aktiviteter som är roligast."
Så ta chansen att tycka till onsdagen den 12 april mellan
klockan 9 och 12 på Blå Lekan.
Kul initiativ tycker vi och hoppas att många barn har
möjlighet att ta sig dit.

CIRKUS PÅ BESÖK

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

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

CIRKUS IMORGON!
Imorgon, tisdagen den 11 april, kommer Cirkus Olympia
på besök. De bjuder in till föreställning klockan 18.00 vid
stranden. Biljetterna hittar ni på Hemköp.

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

KONSTRUNDOR
Lagom till påsk är det återigen dags att förkovra sig i

10% rabatt på biltvätt

konst då de olika konstrundorna i nordvästra Skåne drar
igång.
Bland annat har Konstrundan i Nordvästra Skåne
representation i Rydebäck. Även Skånes Fria
Konstrunda har utställare från Rydebäck.

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

Konstrundan i Nordvästra Skåne
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

Gott om konst i närområdet

10% rabatt till medlemmar.

Mycket att se runt Rydebäck
På fredag, den 14 april drar den traditionella
Konstrundan igång i Nordvästra Skåne. I Rydebäck kan
man till exempel besöka Ellen Hammer (nummer 47 på
kartan) som visar upp sina smycken.

10% Medlemsrabatt

I våra grannsamhällen som Glumslöv, Vallåkra,
Helsningborg, Landskrona och Råå finns också ett stort
utbud för den konstintresserade.

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Alla konstnärer samt samlingsutställningen i Landskrona
Konsthall håller öppet:
10% rabatt på böcker

Långfredag 10-18
Påskafton 10-18
Påskdagen 10-18
Annandag påsk 10-18
Vardagar 16-19
Lördag 10-18
Söndag 10-18

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Mer information hittar ni på http://konstrundan.se

Hyr täckt släp 250kr/dygn

Klicka här för att komma till kartan!

10% medlemsrabatt

Skånes fria konstrunda

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Ingela Dahlberg visar sitt måleri
Rydebäck är också representerat i Skånes fria
konstrunda. Ingela Dahlgren öppnar då sin hemmaateljé
och välkomnar konstintresserade att hälsa på. Hon
skriver själv:
"Skånes Fria Konstrunda ger möjlighet för dig att
upptäcka nya penseldrag och nytänkande former.
Ett givet stopp är så klart hos mig där jag har komplett
utställning och målar nytt på plats. Välkommen till en
konstpaus på Tegelögatan 22 i Rydebäck
(utställningsnummer 35)"

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Ingela håller öppet 14-16 april kl 10-17 och den 17 april
mellan kl 10 och 15.
Även inom ramen för denna konstrunda kan man hitta
många utställare på orter nära Rydebäck. Till exempel
hålls en samlingsutställning i Oxhallen i Helsingborg.
Mer information finns
på https://www.skanesfriakonstrunda.se

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Klicka här för att komma till kartan!
Rydebäcks Scoutkår

PÅSK I KYRKAN
Som traditionen bjuder ställer kyrkan också den till med
lite extra fest i påskhelgen. Det blir bland annat mässa
på skärtorsdagen, långfredagsvandringar till och från

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Glumslöv på fredagen och sedvanliga gudstjänster och
mässor under helgdagarna. Se nedan för fullt
program. Eller klicka här för att komma till hemsidan.

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.

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

PÅSKFINT PÅ TORGET

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

Påskpyntande pågår

Byalagets ordförande Ingvar tillsammans med Mia från Arholma 1

BYALAGET FIXAR PÅSKPYNTET
I år var det inte tänkt att torget skulle pyntas inför påsk
och det tyckte Bylaget var synd. Därför tog ordförande
Invar Pettersson kontakt med Bostadsrättsföreningen
Arholma 1, som har hand om torget, och med plantagen.
Syftet var att försöka göra fint tillsammans.
Reslutatet blev att Byalaget köpte krukorna, Plantagen
skänkte jorden och Arholma 1 tog på sig uppgiften att
hålla efter skapelsen. Med lite samarbete föreningar och
företag emellan har vi nu påskfint på Rydebäcks torg
igen.
Tanken är att det till sommaren ska planteras blommor i
dem så torget kan vara smyckat året om.
Stort tack till Plantagen och Arholma 1 för ypperligt
samarbete!!

MEDLEMMAR FÅR MER

Medlemspris på stickan 200 kr

Nya medlemsrabatter hos Ateljé Rydebäck

Rydebäckskonstnären Kerstin Björk låter meddela att
hon nu ger ytterligare rabatter till Bylagets medlemmar.
Till exempel kan man, som medlem, få köpa hennes
designade och supersnygga Smak- och provsticka för
endast 200 kronor (ordinarie pris 398.-). Erbjudandet
gäller till den 31 maj eller så långt lagret räcker.
Hon ger även 20 procents rabatt på tavlor vid
uppvisande av medlemskort.
För beställning eller information nås hon på
telefonnummer: 0706-963669.

MUSEIFÖRENINGEN

Ordförande Jenny Aspenberg håller i årsmötet

Årsmöte i museiföreningen
Tisdagen den 28 mars höll Museiföreningen årsmöte.
Mötet resulterade bland annat i ett beslut att gå med i
Skånes Hembygdsförbund och att två nya
medlemmar välkomnades in i styrelsen. Monica Karlsson
fick rollen som sekreterare och Bengt Jönsson röstades
in som suppleant.
"En styrelseplats är vakant då vi fortfarande söker någon
yngre och/eller historie-entusiast som även kan hjälpa
oss med sociala medier", skriver föreningen i sin rapport.
Även Byalaget var på plats för att berätta för
medlemmarna om det pågående strandprojektet, där en
permanent museibyggnad står högt på önskelistan.

VECKANS VÅRTECKEN

Fortuna FF flyttar ut för säsongen

Dags för uteträning

Utomhusträningen drar igång
Ett säkert vårtecken i Rydebäck är ju när
fotbollsknattarna flyttar ut från hallen till friska luften.
Detta inträffade på lördagen. Så nu vet vi med säkerhet
att våren är här!
Välkommen!

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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