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Gammelgårdens sista verksamma bonde,
Nils Limås, pekar på en av informations
planscherna och ger kompletterande in
formation till Jenny Aspenberg.

Jenny Aspenberg får som tack för allt arbete med Rydebäcks Minimuseum både blom
ma och kram av Byalagets ordförande Bo Hansson. Åskådare bakom till vänster är
Margareta Bundt-Bååthe och till höger Jennys son Rickard Aspenberg med sambo
Veronica Karlsson.

Byalaget 30 år och pigg för sin ålder
Kommunfullmäktiges ordförande i Hel
singborg Carin Wredström klipper det
blå-gula bandet och förklarar Rydebäcks
Minimuseum öppnat.

Bo Hansson, nuvarande ordförande i Bya
laget, och Bibi Breum, en av flera när
varande styrelseveteraner från 80- och
90-talet.

Rydebäcks Byalags
logotype (trädstam och
porlande vatten) ritades
av Göte Wirholm.

Aldrig förr har det väl varit så många
människor i Byalagshuset. En jämn
ström av människor passerade under
lördagen den 15 november när Byalaget höll sitt 30-årsjubileum och på
samma gång invigde det nya minimuseet på andra våningen.
Carin Wredström, kommunfull
mäktiges ordförande i Helsingborg,
invigde museet med att symboliskt

klippa band. Joakim Andersson från
Stadsbyggnadsnämnden fanns där tillsammans med Bryggruppen för att
svara på frågor om bland annat Rydebäcksbryggan. Utanför Byalagshuset
höll konstnären och styrelseledamoten Inga Arnbäck i jubileumsmålning för barnen.
Och inne på Restaurang Tegel gick
planksteken åt som smör i solsken...

En av Byalagets revisorer under många år
i slutet av 80- och början av 90-talet Åke
Svensson med fru Anna-Lena på var sida
om styrelsens Ann-Marie Lindeberg.

Miriam Bengtsson och Gunnel Berg ar
betade 1955 ett kort tag tillsammans på
Rydebäcks Gård. Ett kärt återseende efter
mer än 50 år.

Styrelseveteran John-Olof Bengtsson från
begynnelsen till tidigt 80-tal. Här med fru
Margaretha, välkänd från bland annat bib
lioteket och leksaksskåpet.

Från vänster: Grisen kom tillsammans med Sparbanken Gripens representanter Mia
Björkman och Stina Fridlund. Längst till höger Siv Hansson, tidigare ordförande i Byalaget
under tidigt 90-tal och den som var med och startade Hantverksföreningen 1992, som
verkade under många år i Rydebäck.

Byalagets ordförande Bosse Hansson såg
tillsammans med några besökande barn
att allt gick rätt till vid lottdragningen.

Carin Wredström diskuterar tillsammans
med styrelseveteranen Anna-Brita Olsson
innehållet i en av planscherna.

Susanne Wachtmeister, till höger, signera
de sin fina bok om Rydebäck och passade
samtidigt på att vinna pris i Byalagets lot
teri. Styrelsens Ann-Marie Lindeberg de
lade ut vinsten.

Rydebäcksbryggan med Mats Marklund
och Björn Berg hade riggat upp tält för att
informera och sålde även kepsar och hand
dukar för att få ihop mer pengar till bryg
gan. Här i samtal med Joakim Andersson,
ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Inga Arnbäck, konstnär och styrelseledamot i Byalaget, ordnade happening för barnen.
Här är det Embla Pelzer och Thowe Eliasson som startar upp barnens jubileumskonst
verk. På bilden till höger får Embla hjälp att blanda färg av mamma Mia.

Rydebäcks egen deckardrottning Bodil Mårtensson, längst till höger, passade på att sig
nera sin nya bok ”Rebeccas blod”. Uppskattande läsare från vänster Ulf Nicander med
fru Kerstin.

Styrelseveteraner och tillika ordföranden
Jan Hult och Karl-Axel Albertsson båda ak
tiva från början och tidigt 80-tal.

Helsingborgs Dagblad med fotograf Kalle
Lind och journalist Åsa Jarring intervjuade
Jenny Aspenberg om minimuseet.

Många samlades utanför Byalagshuset och fortsatte förmodligen diskussionen om
Rydebäck som plats att leva och bo på. Mitt i bilden hastar Fritz Balhuizen ut efter att från
Träffpunktens styrelse ha uppvaktat jubilaren med en blomma.

