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PLANTAGEN STÄNGER

En butik blir två när Plantagen flyttar
Inom en snar framtid kommer Plantagen att stänga sin
butik i Rydebäck. Anledningen är att lokalerna inte längre
passar för verksamheten.
- Anledningen till att vi flyttar är att fastigheten är gammal
och svårdriftbar, säger Henrik Thorkéll som är butikschef
för Plantagen i Helsingborg.
För att ersätta den befintliga butiken kommer Plantagen
öppna två nya butiker i Helsingborg, en vid väla och en
vid Råå Cetrum i närheten av Ica Maxi. Henrik Thorkéll
berättar också att samtlig personal i rydebäcksbutiken
har blivit erbjudna jobb i de nya butikerna.
- Eftersom vi kommer att utöka med en butik så kommer
vi att behöva rekrytera mer personal, säger han.

Exakt datum för stängningen är inte bestämt ännu men
Henrik hälsar att utförsäljningen redan har börjat.

RYDEBÄCKS DAG

Många kom för att delta i aktiviteterna. Foto: Ingvar Pettersson

Stor uppslutning på Rydebäcks Dag
Under Lördagen den 2 september firades Rydebäck i det
årliga kalaset Rydebäck Dag. Dagen bjöd på fantastiskt
septemberväder och en hel del happenings runt centrum
i Rydebäck. Jazzorkestern JAMMA, kyrkkören och
Rydebäcksskolan stod för underhållingen och Byalaget
tillsammans med en rad andra lokala föreningar och
företag stod för lotterier, tipsrunda, utställningar och
loppisar.

Stor koncentration under invigningstal. Foto: Ingvar Pettersson

Havsmålning med Bodil Vinke
Under Rydebäcks Dag var konstnären Bodil Vinke på
plats och anordnade gruppkonst med skaparsugna barn.
Tillsammans fyllde de havet med fisk och resultatet blev
en färggrann tavla med havet som tema. Nu ska den
prepareras så den blir hållbar, ett arbete som kommer att
bekostas av Byalaget. Tavlan kommer sedan att pryda
väggen på vårdcentralens barnavdelning.

Resultatet från barnmålningen. Foto: Ingvar Pettersson

Byalaget passade på att påverka
Under Rydebäcks Dag var flera politiska partier på plats
och då passade Byalaget på att lämna över handlingar
för de frågor som Byalaget driver just nu. Man tog tillfället
i akt att diskutera planer, visioner och önskemål om
Rydebäcks framtid. Bland annat diskuterades frågor
rörande busspriserna, vårdboende och sina planer i
strandprojektet.

HISTORISK UTSTÄLLNING
Rydebäcks museum ställer ut sina samlingar
I samband med de stundande Riksantikvarieämbetets
kulturarvsdagar den 9:onde och 10:onde september
kommer Rydebäcks Museiförening, som en av få
deltagare från Nordvästskåne, att visa upp delar av sina
samlingar. Museiförenningen ställer upp med tre olika
aktiviteter under dessa dagar.

I samarbete med Rydebäcks Bibliotek arrangerar
föreningen en fotoutställning som skildrar livet på
Rydebäcks Gård och i den gamla banklokalen i
Rydebäcks centrum kan besökarna ta del av en stor
skärmutställning med 45 informationsskärmar om
Rydebäcks historia. Man kommer också att anordna
ännu en av föreningens populära kulturvandringar, den
går av stapeln på lördagen klockan 11 och startar utanför
biblioteket.

KURSPROGRAMMET KLART
Ps Språktjänst fortsätter med kurserna
Nu kryper höstterminen närmare för de språksugna och i
vanlig ordning släpper Ulla Persson på PS Språktjänst
programmet för höstens kurser. Vill man förkovra sig i
spanska och franska är man välkommen att kontakta Ulla
på ps.spraktjanst@gmail.com.

HUNDBADSTOALETT INTE AKTUELL
Byalaget har länge påpekat önskemålet av en offentlig
toalett i närheten av hundbadet i Rydebäck. Nu meddelar
Staden att en sådan satsning inte är aktuellt i nuläget.
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) berättar i ett mail till
Byalaget:
"Helsingborgs stad satsar ganska mycket varje år i
investeringsbudgeten på nya offentliga toaletter utifrån
en prioritetslista. Denna lista fylls på efter hand utifrån att
vi får in synpunkter på var behovet finns och önskemål
från allmänheten kommer in."
SBF berättar också att en toalett vid hundbadet i
Rydebäck finns med på listan men att det finns andra
offentliga toaletter som ligger före på den i nuläget.

KONST

Ingela Dahlgren i Glashuset.

Vernissage i Glashuset
"Söndagen den 10 september kl 14-17 håller vi öppet
hus med konstutställning i 600 kvm glashus.
Tillsammans visar vi akryl- och akvarellmålningar. Både
stora och små original samt inramade konsttryck. Detta
blir vår kick off inför höstens kommande utställningar och
fortsatta skapande."
Detta skriver Rydebäckskonstnären Ingela Dahlgren i sin
inbjudan. Hon välkomnar alla till Ryavägen 410 på
söndag för att ta del av den kreativa miljö som finns där.
"Bjud gärna med några vänner eller ta familjen/barnen
med och fånga dagen! På gården finns pärlhöns, gäss,
ankor och katter. Låt det bli en hel- eller halvdagsutflykt.
Kanske vill ni ta med picknick och landa hos oss för en
medhavd lunch eller fika. I så fall går det hur bra som
helst, i gräset på filt eller på långbänkar, antingen
utomhus eller under tak. Vi bjuder på kaffe eller te och
törstsläckande drycker."
Besök eventet på Facebook för mer information. Sidan
hittar du genom att klicka här!

PÅ TRÄFFPUNKTEN I
SEPTEMBER

