av Lisa Nilsson, samordnare
på Träffpunkt Rydebäck, i slutet av
förordet till boken i juli 2009

Historieboken
som alla
rydebäcksbor
bara måste ha!

Gunnel Arbin-Sjöberg

Träffpunkt Rydebäck

Nu kommer boken om Rydebäck, efterlängtad av alla oss som bott längre eller kortare
tid i detta underbara samhälle vid havet.
Här speglas livet med barn och blomma,
unga och gamla, i kyrka, skola och idrottshall i centrum och i utkanterna genom fyra
decennier.
Ingen som flyttade in i de första husen
som dåvarande Vallåkra kommun lät bygga
1965 kunde drömma om att Rydebäck skulle
växa så att det på 1980-talet var Sveriges
största nybyggda villasamhälle. Men invånarna har trivts, så att många som vuxit upp
här flyttar tillbaka när de bildar familj.
Många bidragsgivare har jobbat hårt med
att intervjua olika representanter och sedan
sammanställt det rikt skiftande materialet
till en fint illustrerad volym.
Föreningen Träffpunkt Rydebäck, som
tillsammans med deltagarna i studiecirkeln
ligger bakom boken, hoppas på en fortsatt
positiv utveckling för vårt Rydebäck!

RYDEBÄCK – från leråker till höghus

”Ett stycke Rydebäckshistoria under en
spännande, 40 år lång utvecklingsfas.
På en leråker byggdes 1965 den första
villan. Ett av norra Europas största
Boken om Rydebäck
villasamhällen skapades. 2005 stod
det första höghuset inflyttningsklart i
centrum.”

Personliga berättelser och bilder från 1950-talet och fram i det nya seklet.

RYDEBÄCK
– från leråker till höghus

Nu med
148 sid
or och
Rydebä
cks Mus
Förra utgåvan av ”Rydebäck – från leråker till höghus”, som
eiförening
som
initierades av föreningen för Träffpunkt Rydebäck och trycktes
utgivare
.
2009, tog snabbt slut och många har frågat efter ett nytryck.
Hösten 2017 blev det klart att Rydebäcks Museiförening
lyckats få alla tillstånd och ekonomi för att trycka en ny men
begränsad upplaga av boken. Fyra sidor har lagts till i boken
som annars är en kopia av den förra utgåvan.
Finns att köpa i Rydebäck hos Servicebutik Hörnan, Café Vira
och Byggföretaget Algot Andersson. Boken, 220 x 287 mm,
med hårda pärmar kostar 250 kronor.
Kan även beställas via e-post aspenberg@telia.com eller
faludden.bengt@gmail.com
Ring museiföreningens ordförande Jenny Aspenberg 073746 23 24 för mer info.

Bli medlem för 150 kr/år, bankgiro 142-3714

www.rydebackshistoria.com

