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DRAKFESTEN

Paus i solskenet

En hemmabygd drake tar höjd

Det är inte helt lätt alltid

Vissa tog hjälp av bryggan

Stor succé på drakfronten
Rydebäck bjöd på sin allra bästa sida under Byalagets
drakfest på söndagen. Solen sken, vinden var lagom och
temperaturen kom tidvis upp i sommartemperaturer, i
varje fall vid grillarna.
De första drakentusiasterna dök upp redan vid 10-snåret
och efter det kom och gick folk med jämn ström hela
dagen.
Klockan 11 började Byalaget att grilla korv och dela ut
dricka till trötta små drakflygare, även deras medhjälpare
bjöds på grillad korv med bröd och pärondricka.
Vi i Byalaget vill tacka samtliga som deltog för en riktigt
trivsam söndag.
Tack också till Algot Andersson, Plantagen och Hemköp
för gott samarbete.
Totalt sålde vi 63 drakkit vilket genererade 3150 kronor
till Barncancerfonden. Snyggt jobbat!!

Köbildning vid grillen

Vädret perfekt för korvgrillning

KOLLEKTIVTRAFIKEN

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Kraftigt ökade priser till Rydebäck
Det kan inte ha undgått många att Skånetrafiken håller
på att implementera ett nytt biljettsystem. Med det nya
systemet kommer en enkel resa från Knutpunkten till
Rydebäck att kosta 35 kronor istället för 25 som det
kostar idag. Byalaget är givetvis mycket upprörda över
detta och undersöker alla möjligheter att påverka.
Det gamla systemet kommer att fungera parallellt med
det nya fram till 2019.
Såhär mycket kostar resorna i A: nya appen, B:
gamla appen och C: jojokortet:
Rydebäck – Helsingborg: A: 35 kronor B: 25 kronor C:
22.50 kronor.
Rydebäck station –Sofiero: A: 35 kronor, B: 34 kronor, C:
30.60 kronor.

Helsingborg - Domsten: A: 25 kronor B: 25 kronor C:
22,50 kronor.
Helsingborg - Bårslöv kyrka: A: 25 kronor B: 25 kronor C:
22,50 kronor.
Viken centrum – Helsingborg: A: 35 kronor, B: 43 kronor,
C: 38,70 kronor.
Landskrona station – Ängelholm station: A.: 100 kronor,
B: 77 kronor, C: 69,30 kronor.
Landskrona station – Väla: A: 50 kronor, B: 43 kronor, C:
38,70 kronor.
Ängelholm station: – Väla: A: 50 kronor, B: 58 kronor, C:
52.20 kronor.
Ramlösa – Sofiero: A: 25 kronor, B: 25 kronor, C: 22.50
kronor.
Råå gästhamn – Laröd bibliotek: A: 25 kronor, B: 25
kronor, C: 22.50 kronor.
Påarp – Helsingborgs station A: 25 kronor, B: 25 kronor,
C: 22.50 kronor.
Källa: HD.se

MINIGOLFBANAN

En snyggare syn än tidigare. Foto: Ingvar Pettersson

Nu är minigolfbanan borta
I veckan som gick kunde vi med glädje notera att den
misskötta minigolfbanan äntligen är borttagen. Nu
hoppas vi att platsen i framtiden kan användas till något
som är lite mer estetiskt tilldragande och till nytta för
rydebäcksborna.

PÅ TRÄFFPUNKTEN I JUNI
Då har maj också flugit iväg och juni står för dörren. Det
innebär nya festliga aktiviteter på Träffpunkten.

Man kan bland annat lära sig mer om att använda
Facebook den 26 och den 29 juni. Välkomna hälsar Lisa
på Träffpunkt Rydebäck.

TRAFIKSITUATIONEN

Så här fungerar högerregeln
Högerregeln kan betraktas som grundprincipen för
vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och inga
vägmärken eller trafiksignaler som anger väjnings- eller
stoppplikt finns i korsningen, gäller högerregeln vilken
innebär att den trafikant som kommer från vänster har
skyldighet att lämna företräde för den trafikant som
kommer från höger.
Ifall någon kanske behöver en påminnelse.

RYDEBÄCKS DAG
Deltagare, utställare och konstnärer sökes
Nu drar vi igång planeringen inför Rydebäcks dag den 2
september. Vår projektledare Kjell Nyström är i full gång
med programmet. Därför är det hög tid för er som vill
delta att kontakta honom, på mailadress
kjell.nystroem@tele2.se , för att få vara med på
festligheterna. Det gäller alltså de föreningar,
verksamheter, företagare och politiker som vill vara med
och synas på, och i området runt, torget på Rydebäcks
dag.
Nytt för i år är att vi även söker konstnärer som vill vara
med och ställa ut sin konst. Konstnärer hör med fördel av
sig till Jan Heidne på
mailadress jan.heidne@telia.com eller telefonnummer
0706883035 för mer information och anmälan.

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.
(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)
1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

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!

info@rydebacksbyalag.se. Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson
© Rydebäcks Byalag 2013-2017
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.

