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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

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter
Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Byalaget kämpar för rimliga priser
I en skrivelse till Staden och specifikt adresserat till
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) har
Byalaget nu lyft frågan om de orimliga prishöjningar som
kommer att drabba Rydebäcksborna i samband med
Skånetrafikens nya biljettsystem.
Peter Danielsson berättar i sitt svar att det är
Skånetrafiken som äger hela prisfrågan och tipsar oss
om att ta kontakt med kollektivtrafiknämnden i Region
Skåne som är den offentliga instans som håller i frågor
rörande kollektivtrafiken. Han lovar också att
vidarebefordra våra synpunkter till
stadsbyggnadsnämndens ordförande som vidare

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

20% medlemsrabatt

kommer att titta på det här. Peter Danielsson berättar
också att de kommer att lyfta frågan samt bevaka
ärendet då han håller med om att prisökningen känns väl
tilltagen.

10% rabatt
10% medlemsrabatt

Vi tackar Peter Danielsson och Staden för ett mycket
sakligt och hoppingivande svar!!
10% medlemsrabatt

Naturguidningar

10-27% medlemsrabatt

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

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

Jordobodalen besöks den 12 juli

10% rabatt på skjortor och
andra varor.

Staden ordnar guidade naturturer
Med start redan i maj har Staden börjat anordna guidade
naturvandringar på olika platser i vårt närområde. Det
bjuds på en promenad i lugnt tempo med kortare små
stopp vid olika av Helsingborgs många smultronställen.
Redan söndagen den 18 juni har man chansen att hänga
med på blomstervandring i Äppelskogen i Kattarp.

10% medlemsrabatt på
ord. priser

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

"Vi gör en blomstervandring i Äppelskogen i Kattarp
tillsammans med floraväktaren Jan-Erik Hederås och lär
oss mer om vanliga och ovanliga blommor. De vilda
blommornas dag arrangeras av Naturskyddsföreningen.
Ta gärna med fika.
Mötesplats: Kattarps station, söndag 18 juni klockan
10:00." Utdrag från helsingborg.se
Den vandring som ligger närmast oss, rent geografiskt,
äger rum den 5 augusti på Örby Ängar. Då firas Ängens
dag med slåtter och andra festliga aktiviteter.
Trevligt initiativ tycker vi och hoppas på god uppslutning!
Läs om alla vandringarna här!

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden

10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

TRAFIKEN

10% rabatt på arbetskostnaden

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.
De nya skyltarna markerar ett gångfartsområde. Foto: Ingvar Pettersson

Delar av stationsgatan blir gångfartsområde
Som den uppmärksamme bilisten säkert har noterat har
"böjen" där Färingsögatan går ihop med Stationsgatan,
vid Café Vira och Primo Pizzeria, nu blivit ett
gångfartsområde.
Vad innebär då detta? Jo, du får framföra motorfordon på
sträckan men du får inte köra fordonet med högre
hastighet än gångfart. Du får heller inte parkera fordonet
på någon annan plats än särskilt anordnade
parkeringsplatser. Du som är förare har även
väjningsplikt mot gående.

10% rabatt till medlemmar

10% rabatt till medlemmar.

10% Medlemsrabatt

10% på konditorivaror och
kaffetår.

GRUNDVATTEN
10% rabatt på böcker

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

Hyr täckt släp 250kr/dygn

10% medlemsrabatt

Vattensmarta tips från NSVA
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) berättar
på sin hemsida att grundvattennivåerna är ovanligt låga.
Detta beror på att det, även om det inte känns så, har
varit ovanligt lite snö och regn de senaste åren. Detta gör
att vattennivåerna sjunker mer och mer för varje år. De
berättar vidare att det inte råder akut brist just nu men att
man bör börja förbereda sig redan nu för att undvika
problem i framtiden.
– Läget är stabilt just nu, men vattenförbrukningen är
onödigt hög överlag. Vi vill få alla våra kunder, turister
och övriga besökare i våra ägarkommuner att tänka till
när det gäller ens egen vattenkonsumtion. Börjar vi spara
på vattnet idag kommer det helt klart att gagna framtida
generationer, säger Jonas Håkansson, chef för
avdelningen Dricksvatten på NSVA. (utdrag ur
pressmeddelade från NSVAs hemsida)
Alltså uppmanar Bylaget alla Rydebäcksbor att dra sitt
strå till stacken.

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Träffpunkten

Tips på hur du sparar vatten i vardagen
Duscha i stället för att bada.

Rydebäcks Bibliotek

Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar
eller tvålar in dig.
Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.

Rydebäcks IF

Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en
balja eller diskhon.
Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet
som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar.
Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och
torka ur dem med hushållspapper, i stället för att
skölja dem.
Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i
kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i
kylen.

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF

Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
Laga eventuella droppande kranar och rinnande
toaletter.
Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar
vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också
till att den är tät och att reningen fungerar, så att du
inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.

Rydebäcks Scoutkår

Rydebäcks Ryttarförening

Boule - klubben

Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet
Läs mer här!!
Lions Club

SKADEGÖRELSE

Apoteket

Museiförening och
Historia

Skulptör Mikael Liljeqvist

Inga förstörda planteringar återställs vid lekan. Foto: Kjell Nyström

Sv. Pensionärsförbund

Planteringar vid Blå Lekan återställs inte
Vi fick mail från Anna Glittersten som var projektledare
när Blåa Lekan byggdes om. Hon ville informera oss om
att de Salixplantor som sattes kring de nya betongrören
på lekplatsen har blivit uppdragna gång på gång och att
de därför inte kommer att återplanteras efter den senaste
skadegöreslen. Även den nya grässådden har blivit
förstörd då någon har rivit ner avspärrningarna och
trampat omkring på hela ytan. Ursprungsplanen att,
genom plantering runt betongrören, skapa gröna och
mysiga små gömställen för barnen har alltså övergetts
och istället kommer Staden låta betongrören vara som
de är.
Byalaget har full förståelse för att planteringar som
ständigt blir förstörda inte återställs. Men det är otroligt
sorgligt att några få kan få förstöra så mycket för barnen
som äntligen har fått sin lekplats färdigbyggd. Pinsamt
och tragiskt tycker vi!!

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

tel: 0733-363347

Klicka för mer info.

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

RYDEBÄCKS DAG
Deltagare, utställare och konstnärer sökes
Nu drar vi igång planeringen inför Rydebäcks dag den 2

David Silander Mob.tel: 0721-76

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.

98 80

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

PÅ TRÄFFPUNKTEN I JUNI
Ring och beställ: 0723-834070

Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

VI TAR SOMMARLOV
Det är inte bara skolbarnen från Rydebäcksskolan och

Montesorri som går på sommarlov denna vecka! Även
nyhetsbrevet och så småningom Byalagets
styrelse passar på att hålla lov. Men var så säkra på att
vi är tillbaka i augusti med uppföljningar på
kollektivtrafiksfrågan, skolbygget och andra aktuella
frågor som rör Rydebäck och dess invånare.
Har ni tips om vad vi ska skriva om, frågor som rör
Rydebäck eller andra ärenden är ni hjärtligt välkomna att
maila oss på info@rydebacksbyalag.se. Med det önskar
vi alla en riktigt härlig sommar.

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

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

Befolkning mm.

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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