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Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV
Nr. 19, 6 oktober 2017
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag
Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Malin Persson

Läs tidigare Nyhetsbrev

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.

Kontakta Styrelsen - klicka

VÅRDBOENDE
Vård- och omsorgsnämndens ordförande svarar
För två veckor sedan skickade Byalaget en skrivelse till
ansvariga politiker i Helsingborgs Stad där vi föreslog att

Styrelseprotokoll

nästa kommunala vårdboende skulle placeras i
Rydebäck. Jonny Cato Hansson (C) är den högst
ansvariga för vård- och omsorgsfrågor i Staden och han
berättar i ett meddelande att han kommer att ta upp
frågan när Vård- och omsorgsnämnden har sitt nästa
sammanträde den 19 oktober.
Han skriver också att vi ska känna till att det inte finns
några planer på att bygga några nya vårdboende med
kommunala pengar förrän tidigast 2023 men att Staden
inte har något emot om en extern fastighetsägare vill
bygga ett boende på området som Byalaget har
föreslagit.
- Stadsbyggnadsnämnden har i sitt planarbete möjlighet
för byggnation av vårdboende i just ert område, hälsar
Jonny Cato Hansson (C), ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden via en skrivelse till Rydebäcks Byalag.
Vi tackar Jonny Cato Hansson för dessa svar.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/

Medlemsrabatter
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
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TAVLAN PÅ PLATS
20% medlemsrabatt

10% rabatt
10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt

10-27% medlemsrabatt

Ellen, Alice och Isa i skapartagen på Rydebäcks Dag. Foto: Bodil Vinke

LAXSPECIALISTEN GER
15% på alla laxköp. Klicka
för annons

Fisktavla skänker glädje på vårdcentralen
Barnens fisktavla hänger nu på sin plats på
vårdcentralen där den sprider glädje till barn, vuxna och
personalen varje dag. Det var i samband med
Rydebäcks Dag som konstnären Bodil Vinke blev
tillfrågad om hon kunde ordna en konstaktivitet för barn
på torget. Resultatet blev en 1x2 meter stor skapelse
med undervattensmotiv. Havet som är själva bakgrunden
förbereddes av Bodil Vinke och sen kom cirka 35
kreativa barn att fylla havet med fiskar i alla färger och
former.
Efter Rydebäcks Dag tillfrågades verksamhetschef Sofie
Hermansson på Vårdcentralen om tavlan kunde få hänga
i deras barnavdelning, vilket den gärna fick. Och nu har
alltså tavlan färdigställts och fått sin plats i
vårdcentralens lokaler.

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

Materialet till tavlan samt den avslutande lackeringen
bekostades av Byalaget. Vi vill tacka Bodil och alla barn
som hjälpte till att få tavlan så fin.

20% rabatt på arbetskostnad i
verkstaden
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/
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10% rabatt på biltvätt

10% rabatt på tavlor

10% rabatt på arbetskostnaden

Vårdcentralens verksamhetschef Sofie Hermansson och konstnären Bodil
Vinke. Foto: Ingvar Pettersson

NATTVANDRARNA

10% medlemsrabatt

10% medlemsrabatt. Ej
med andra erbjudande
eller presentkort.

10% rabatt till medlemmar

Nattvandrarna i Rydebäcks läggs ner
Från och med den 25/10 kommer Rydebäck inte längre
ha en nattvaktspatrull, detta om inte någon är beredd att
ta över stafettpinnen efter de nuvarande ledarna Milla
Rutenberg och Åse Sevrell. De har sedan länge efterlyst
att någon ska ta över de administrativa uppgifterna som i
princip handlar om att lägga schema, rapportera till
stiftelsen och hålla ihop verksamheten.
Nattvandrarna i Rydebäck är vårt närområdes största
grupp och även en av de största i landet med sina drygt
50 frivilliga.

10% rabatt till medlemmar.

10% medlemsrabatt på
böcker

10% på konditorivaror och
kaffetår.

Det finns fortfarande chans att bidra
Det man nu letar efter är alltså någon som kan tänka sig
att hålla styr på alla dessa ideellt arbetande människor.
Schemalägga, planera grupperna och se till att flyter. Är

Medlemsrabatt på elavtal,
ange kampanjkod
”byalaget”

man intresserad av att hålla Nattvandrarna och deras
viktiga arbete vid liv kan man kontakta Byalaget så
förmedlar vi kontakten eller kan man ringa Milla på
telefonnummer: 0734-439904.

Hyr täckt släp 250kr/dygn

Kom an nu Rydebäckare! Bättre kan vi!
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/
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ÖPPET MÖTE PÅ SÖNDAG
10% medlemsrabatt

Atelje Helene - Sömnad ger
15% på försäljningsvaror.

RYDEBÄCKS THAIMASSAGE
ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice
Klicka för hemsidorna

Socialdemokraterna bjuder in till möte
Den 10 oktober bjuder Rydebäcks Socialdemokrater in
till öppet möte. På mötet, som hålls i Träffpunktens
lokaler klockan 18, är kommunalråden Anna Ingers och
Ola Möller inbjudna. Syftet med mötet är att diskutera
frågor som rör Rydebäck.
Alla är välkomna, hälsar Rydebäcks Socialdemokrater!

TRAFIKEN

Träffpunkten

Rydebäcks Bibliotek

Rydebäcks IF

Rya Golfklubb

Varje onsdag på Torget kl.
18

Fortuna FF
Sluta buskör på Sandövägen, ryter Rydebäckarna. Foto: Arkivbild

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/
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Hastigheten åter hög på Sandövägen
Vi har fått många brev och meddelande där man noterar
att hastighetsmätaren på Sandövägen har tagits bort. Vi

Rydebäcks Scoutkår

har frågat kommunen var den har tagit vägen och svaret
blev: Ättekulla.
Sebastian på Stadens trafikenhet berättar i ett mail att

Rydebäcks Ryttarförening

dessa portabla hastighetsmätare flyttas runt i olika
stadsdelar. De som tidigare stod på Sandövägen hade
stått där i cirka 1 ½ år och det var helt enkelt dags för en

Boule - klubben

annan stadsdel att få njuta av de fördelar sådana kan ge.
Tyvärr har vi noterat att i samband med flytten har
hastigheten på Sandövägen åter börjat att öka. Det har
också rapporterats att man kör på fel sida av refugen vid
busshållplatsen för att på så sätt komma före bussen.

Lions Club

Apoteket

Egentligen ska man inte behöva förklara att detta
beteende är helt oacceptabelt eftersom de som kör bör
med all sannolikhet vara vuxna människor med bättre
omdöme. Har man så bråttom föreslår vi att ni kör från
startpunkten tidigare.

Museiförening och
Historia

Skärpning Rydebäckare innan det händer en allvarlig
olycka på sträckan, säger vi!

VACCIN

Skulptör Mikael Liljeqvist

Sv. Pensionärsförbund

Vårdcentralen

Nytt café i Rydebäck. Tel 073146 46 68

Servicebutiken

Glöm inte vaccinet
Influensasäsongen står för dörren och därför erbjuder
vårdcentralen i Rydebäck vissa grupper gratis vaccin för
att förebygga större utbrott.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/

tel: 0733-363347
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- Vi rekommenderar speciellt de som tillhör en riskgrupp
att vaccinera sig, säger Inga Nujic på Vårdcentralen i
Rydebäck

Klicka för mer info.

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

Stefan Kjernholm Byggkonsult
0760-87 47 02

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.
David Silander Mob.tel: 0721-76
98 80

PÅ TRÄFFPUNKTEN I
OKTOBER

SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK

Författare Leif Schönbeck Tel:
073-985393

Ring och beställ: 0723-834070

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/
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Läs sagan
om Byn från
ingenting!!

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/
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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

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.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1426571134929/

Sida 9 av 9

