382
nya plankor
Nu är det dags
att gå från ord
till handling!

Rydebäcksbryggan
– inte bara en brygga!
Skapa en pärla på Rydebäcks strand.
Målet är nära – säljs cirka 380 plankor till så
drar projektet igång. Läs vad som gäller ›››

Vi i Rydebäck betalar ingen brygga!
Många undrar varför rydebäcksborna ska betala för
en badbrygga. Svaret är: Det ska vi inte!
Bryggans totala kostnad kommer att finansieras av
Helsingborgs stad. Det vi samlar ihop pengar till är
ett startbidrag för att det ska hända något nu – att
projekteringsarbetet sätter igång!
Så fort vi sålt alla återstående cirka 380 plankor
eller fått företagssponsoring motvarande samma
summa har vi nått målet 1 miljon kronor och
projekteringsstarten är ett faktum. Så nära är det!
Det finns många anledningar till varför vi faktisk
gör insamlingen till startbidraget för bryggan:

IDÉSKISS: UPPRUSTNING AV BEFINTLIG PARKMARK
Den nya bryggan vinklas lite söderut så att den syns från vägen. En
idéstudie för vidareutveckling av bryggprojektet är bl a att trafiken
leds bortom vårdträdet samt att de slitna tennisbanorna rustas upp
och omvandlas till banor för beachvolleyboll, boule och skate.

• vi får bryggan snabbare
• vi känner delaktighet – det blir vår brygga
• vi deltar i planering och utformning, som senare
även kan gälla parkmiljö, kiosk och toaletter
• vi kan påverka att andra fritidsaktiviteter
lokaliseras till strandregionen
• vi får en pärla på Rydebäcksstranden att
vara stolta över

IDÉSKISS: LANDANSLUTNING FRÅN NORDVÄST

IDÉSKISS:
SOLDÄCKET/Landanslutning från sydväst
Soldäcket är en integrerad del av landfästet. Generösa trappsteg
ger en bekväm passage förbi bryggan. Skärmar mot nord och
öst läar och samlar solvärmen. En vindskyddad bänk gör bryggan
till ett året-om-mål. Plats för räddningsutrustning och den ”blåflaggan” signalerar bryggans startpunkt.

Därför vill vi ha en brygga
Simma. Långgrunt, tång och stenbotten är
de främsta anledningarna till att vi gärna vill
ha en brygga. De tre reven på vägen ut till
djupare vatten passeras på bryggan och man
slipper skaderisken i form av stenar och andra
otrevligheter.
Mysa. Sköna sommarkvällar framöver kan vem

som helst ta en månskenspromenad på bryggan och njuta av havet, båt- och färjetrafiken
eller se strandlinjen bada i ljus bakom sig.
VinterbadA . Vinterbad kräver djup. Med en

brygga får man detta och då kan även vinterbadarna bada på hemmaplan.
Handikappvänlig. En brygga är en förut-

sättning för handikappbad. Vi gör bryggan
handikappvänligt och tillgänglig för alla.

Joakim
Andersson
uttrycker
sig tydligt
Hej!
Jag heter Joakim Andersson och är ordförande i
stadsbyggnadsnämnden. I den egenskapen har jag vid
flera tillfällen träffat Rydebäcks byalag för att diskutera
föreningens idé om att uppföra en ny och unik brygga i
Rydebäck.
Jag är mycket imponerad över ert engagemang och

Rydebäcksbryggan – en idéskiss

all den energi ni lägger ner på att övertyga Rydebäcks

Det är Lennart Alquist Arkitekter HB som ligger
bakom de idéstudier för vidareutveckling som
presenteras här intill. De är gjorda i april 2008.

borna om att satsa pengar i bryggan. Idag finns det
mer än 600 000 kronor insamlade och allt tyder på att

Köp planka till Rydebäcksbryggan!

miljon kronor till projektet.

För 1000 kronor får du en planka på bryggans
gångdel. På plankan får du dessutom valfri text
(max 30 tecken) ingraverade.
Du kan köpa plankor genom att sätta in jämnt
1000-tal kronor motsvarande antalet plankor du
vill köpa på vårt konto bankgiro 5080-6447
(upprättat enbart för detta ändamål).
Köpet är bindande och pengarna återbetalas
endast om bryggan inte byggs.
Födelsedagar, dop, examen mm. Vad kan
väl vara bättre än att få en egen brygg
TIPS! planka i present! Unikt, roligt och personligt – ett minne för lång tid framöver.
Gåvobrevet får du på köpet. Eller – dela
planka med grannen! Frågor om plankköpet? Ring
i så fall Björn Berg 042-22 03 85, 0706-455797.

föreningen kommer att nå sitt mål, att samla ihop 1
Som representant från staden har jag försökt att vara
så tydlig som möjligt. Normalt sett är staden försiktig,
rentav återhållsam till att göra en investering i en
badbrygga som är mer än 200 meter lång. Samtidigt
är jag som sagt imponerad och mycket glad över ert
engagemang och är således benägen att se positivt på
stadens medverkan i finansieringen av bryggan.
Således, om ni Rydebäcksbor tillsammans
får ihop en grundplåt på 1 miljon kronor skall
jag se till att stadsbyggnadsförvaltningen gör
allt vad den kan och förmår för att förverkliga
idén om en ny och fin brygga i Rydebäck.
Med vänlig hälsning

Kontakt Rydebäcks Byalag
• Jan Heidne, 042-22 30 35
• Rickard Jönsson, 042-22 03 46

Joakim Andersson
Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

