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Nyhetsbrevet når varannan vecka ca: 5.000 hushåll i Rydebäck och
omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

KOL TAR ÖVER GOLFKROG

Nya ägare tar över vid årsskiftet
Ägarna bakom Kol & Cocktails tar över Rya Golfkrog vid
årsskiftet, det berättar Helsingborgs Dagblad. Ambitionen
är att skapa en restaurang som håller samma höga
kvalitet som en citykrog men som också lyfter känslan av
golfkrog. Det säger Michael Fogelqvist som är en av
delägarna i Kol & Cocktails till HD.
Golfkrogen kommer, med start vid årsskiftet, att drivas av
en trio med massor av erfarenhet från
restaurangbranschen. Niklas Tornblad och Robert
Elmgren jobbar redan för Kol & Cocktails och
tillsammans med Ulrika Åberg ska de sköta ruljangsen
på golfkrogen.
Vi ser med spänning fram emot det nya konceptet och
önskar de nya ägarna ett stort lycka till.
Vill ni komma till artikeln i Helsingborgs Dagblad från den
25 augusti klickar ni här!

DAGS ATT VACCINERA SIG

Gratis vaccin till riskgrupper
Influensasäsongen står för dörren och därför erbjuder
vårdcentralen i Rydebäck vissa grupper gratis vaccin för
att förebygga större utbrott.
Influensa orsakas av virus som smittar genom luften och
sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller
nyser. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot
influensan och folkhälsomyndigheten rekommenderar
alla som tillhör en riskgrupp att göra det. Bland
riskgrupperna hittar vi till exempel personer som är 65 år
eller äldre, personer som har diabetes, har andra
sjukdomar eller är gravida.
Vaccinationen kommer att ske på följande datum och
kräver ingen tidsbokning:
6/11, 7/11, 14/11, 15/11, 20/11 och 22/11 mellan 13 och
16.
I Rydebäck är det kostnadsfritt att vaccinera sig om man
tillhör en riskgrupp. För övriga som önskar vaccinera sig
kommer det att kosta 130 kronor. Läs mer och kontrollera
om du tillhör en riskgrupp genom att klicka här.

BYALAGETS HÖSTPLANER

Äldreboende och badhus åter på agendan
Eftersom Rydebäck är ett attraktivt bostadsområde som
ständigt växer och utvecklas vill många som bor här idag
bo kvar här även på ålderns höst. De lägenheter och
radhus som har byggts under de senaste åren har varit
ett välkommet tillskott i byggnationen och har erbjudit
många ett alternativ till villan. Men när man inte längre
klarar sig med bara hjälp i hemmet finns det idag ingen
möjlighet att stanna i Rydebäck. Byalaget menar att, nu

när Rydebäck expanderar ytterligare, tiden är mogen för
att placera ett vård- och äldreboende här. Byalaget
ämnar att föreslå detta för ansvariga politiker i Staden.
Byalaget väcker badhusfrågan
I samband med ett styrelsemöte i Byalaget väcktes åter
frågan om att kämpa för att stadens nästa badhus ska
komma att placeras i Rydebäck. Rydebäck är idag
Helsingborgs största stadsdel och har den största
grundskolan i staden med över 800 elever. Med ett
sådant underlag skulle ett badhus komma till stor nytta
både för Rydebäck och för våra grannsamhällen, tycker
Byalaget.

KOLLEKTIVTRAFIK
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Kollektivtrafiken upprör
Byalaget har inte fått gehör för sina synpunkter gällande
den nya zonindelningen för kollektivtrafiken som, i sin
nuvarande form, kommer att göra resor till och från
Rydebäck cirka 40 procent dyrare när JoJo-systemet
skrotas 2019.
I en skrivelse till ansvariga på Skånetrafiken, på
kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och på
Helsingborgs Stad har Byalaget, strax före sommaren,
krävt svar på varför en resa i den södra delen av
Helsingborg blir så mycket dyrare än i den norra.
Förklaringen är att i den norra delen ingår ytterdelarna av
kommunen i stadszonen, något som enligt Skånetrafiken
inte de södra delarna gör. På frågan om varför man
planerar in sådana orättvisor har vi, enligt Byalaget, inte
fått något tillfredsställande svar.
Läs mer om frågan här:

Tidigare artikel i Nyhetsbrevet
Helsingborgs Dagblad 4/7 2017
Helsingborgs Dagblad 16/9 2017

MOT LJUSARE TIDER

Ny belysning på Fortunaterassen
En flitig morgonflanör, tillika styrelseledamot i Byalaget,
rapporterade i veckan som gick att det pågick ljussättning
på Fortunaterassen. Vi ser med spänning fram emot
resultatet och tackar Staden för lamporna.

HÖSTTERMINEN IGÅNG

Fullt ös bland språksugna
Hos Ulla på PS Språktjänst har höstens kurser dragit
igång och schemat är minst sagt fullspäckat i år. Det
finns platser kvar i vissa av grupperna och även om

terminen har börjat är det inte för sent att hänga på,
säger Ulla.
- Det gör inget att man missar första lektionen, man kan
vara med ändå!
Vill man anmäla sig kontaktar man Ulla på
ps.spraktjanst@gmail.com

LOPPIS

PÅ TRÄFFPUNKTEN I
SEPTEMBER

