
Allerum-Hjälmshults Byaförening, c/o Broddesson Tallbogatan 3, 254 76 Allerum 

BYABLADET 

Byabladet har fått nytt format och utseende. 

Anledningen till detta är dels för att kunna få 

plats med mer information, dels för att använda 

ett format som enklare kan hanteras i dagens IT-

samhälle. Tanken är att bladen även skall gå att 

skicka ut via e-post eller ladda hem och läsas från 

vår nya hemsida. Mer information om den nya 

hemsidan kan ni läsa längre fram i detta blad. 

Nytt utseende 

Kommande aktiviteter 

30/4 VALBORG 

Som traditionen bjuder samlas vi i Beéns park för 

att avnjuta skönsång och vårtal samt tändning av 

brasan. Årets vårtalare är Helena Trolle.  

Välkomna fredag 30/4 kl. 19.30. 

I DETTA NUMMER 

Postort Allerum 

Kommande aktiviteter 

Bilpool 

Ny hemsida på gång 

Stadsnätet till byarna? 

Stå-upp-kväll 

Om byaföreningen 

Medlemsavgifter 2010 

Styrelsen 

 

Det har säkert inte undgått någon men vi vill ändå 

uppmärksamma att vi från den första april har nytt 

postnummer och postort, 254 76 Allerum. Vi har 

alltså återfått vår egen postort vilken försvann i 

samband med kommunreformen 1971. 

12/5 ÖPPEN GEMENSKAP 

Onsdag 12/5 kl. 14.30 är ni välkomna till Allerums 

församlingshem för sånger i vårens tecken med 

Annika Andersson och Eva-Marie Frosthagen. 

Byaföreningen bjuder på kaffe och kakor. 

21/5 PUBKVÄLL MED STÅ-UPP 

Fredag kväll 21/5 på golfrestaurangen bjuder 

Byaföreningen er på Helsingborgskomikern Martin 

Svensson. Mer information om Martin kan läsas på 

nästa sida. Välkomna från kl. 19.00. Matgäster 

ombeds boka i förväg på telefon: 042-93118. 

6/6 NATIONALDAGEN 

Söndag 6/6 firar vi nationaldagen tillsammans med 

kyrkan och övriga föreningar i byn. Samling i 

kyrkan  kl.13.00. 
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Postort Allerum 

2/5 ALLERUMSTRAMPET 

Söndag 2/5 är det dags för det årliga Allerums-

trampet. Starttiden är mellan kl 10 och 12, start 

och målgång sker vid Allerums skola. Det ca 2 mil 

långa motionsloppet på cykel arrangeras av 
 

 

skolans 5:or. Tipsrunda, lotteri, 

fina priser, samt fika utlovas. 

Behållningen från loppet går till 

klassens kommande skolresa. 

Byaföreningen sponsrar 

arrangemanget med 500kr. 

 

Som kuriosa kan nämnas att posten genomförde 

över 50 000 adressändringar den första april i år 

och man räknar med att över 150 000 

adressändringar genomförs det närmaste året. 

Postnummer infördes i Sverige 1968. 

 



  

Är Ni i behov av en andra bil emellanåt men inte 

finner behovet tillräckligt stort för att motivera 

investeringen? Då kanske en bilpool skulle kunna 

vara ett lämpligt alternativ. Byaföreningen 

undersöker just nu förutsättningarna för att införa 

en bilpool inom Allerum-Hjälmshult. För mer 

information och intresseanmälan, kontakta Sara 

Johnson i styrelsen på mailadress: kesb@telia.com, 

eller lägg en lapp i vår brevlåda senast 31/5. 

Bilpool 

Vår befintliga hemsida är i behov av förnyelse och 

Byaföreningen arbetar därför med att upprätta en 

helt ny sådan. Vår målsättning är att den nya 

hemsidan skall bli ett levande kommunikations-

medium för oss boende, men även kunna ge 

information till utomstående som är intresserade 

av byarna, exempelvis i samband med ett husköp. 

Vid upprättandet av den nya hemsidan önskar vi 

även kort kunna presentera alla lokala företagare 

och föreningar som huserar inom våra gränser. 

Om ditt företag eller förening är intresserade av 

att synas på vår nya hemsida ber vi Er kontakta vår 

sekreterare och redaktör Fredrik Löthman på 

mailadress: fredrik.lothman@gmail.com 

Ny hemsida på gång 

En bilpool innebär enkelt uttryckt 

att flera personer delar på 

kostnaden för en eller flera bilar. 

 

”13 år och 1500 föreställningar 

med standup! Utnämnd till 

Årets konferencier 2010!” 
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BYABLADET 

Flera av våra närmaste grannar i Ödåkra, 

Mariastaden och Laröd har redan blivit eller 

kommer inom kort att bli anslutna till stadsnätet. 

För att även vi skall kunna får möjlighet att 

anslutas till stadsnätet krävs att ett stort antal 

hushåll är intresserade av detta.  

Om ditt hushåll är intresserat av att få tillgång till 

stadsnätet ber vi Er lämna en lapp om detta i 

Byaföreningens brevlåda senast 31/5. 

Fördelarna och mer information om stadsnätet, gå 

in på http://www.stadenistaden.se 

 

Stå-upp-kväll  
Martin Svensson, Helsingborgare, bejublad 

komiker och årets konferencier 2010, kommer 

och "håller låda" på golfrestaurangen i samband 

med vår pubkväll. Martin uppträder annars ofta på 

scener som Norra Brunn i Stockholm och The 

Tivoli i Helsingborg samt på olika företagsevent. 

Vi ser fram emot en fantastiskt kul kväll i goda 

grannars lag. Väl mött den 21/5 kl. 19.00. 

Vill du veta mer om Martin Svensson? Gå in på 

hans hemsida: http://www.martinshumor.se 

Stadsnätet till byarna? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sidan 3 BYABLADET 

Vår byaförening är en ideell intresseförening som 

arbetar för att skapa gemenskap, trivsel och 

trygghet i våra byar. Vi strävar efter att tillgodose 

bybornas intressen och verka för en levande bygd. 

 

Byaföreningen driver sakfrågor och anordnar olika 

aktiviteter, både i egen regi, eller tillsammans 

med exempelvis skolan, kyrkan eller någon av 

våra idrottsföreningar. Om du har förslag eller 

frågor som rör byarna eller Byaföreningen vill vi 

gärna att du hör av dig till oss. Lägg en lapp i vår 

brevlåda eller kontakta någon i styrelsen. 

 

Byaföreningens styrelse träffas cirka sex gånger 

per år för att diskutera och planera aktuella 

händelser. Vilka frågor som just nu behandlas 

finner du också på nästa sida. 

 

Vår brevlåda hänger i korsningen av 

Jonstorpsvägen och Tursköpsvägen. 

Medlemsavgifter 2010 

Årsstämman beslutade att medlemsavgifterna inte 

skulle justeras utan ligger kvar som tidigare: 

 

75kronor/person alternativt 150kronor/familj 

 

Vi uppskattar om Ni betalar in medlemsavgiften 

absolut senast 31/5 till nedanstående plusgiro. 

 

Vänligen ange Er adress och samtliga namn i Ert 

hushåll vid inbetalning av medlemsavgiften. Detta 

för att Byaföreningen skall kunna föra en korrekt 

medlemsförteckning över antalet medlemmar. 

 

Vad går medlemsavgifterna till? 

Medlemsavgifterna är Ert bidrag till att vi bland 

annat ska kunna trycka detta Byablad, upprätta 

och underhålla en hemsida eller arrangera 

aktiviteter som Valborg, pubkvällar m.m. 

Styrelsen arbetar på sin fritid och utan ersättning. 

 

Hushållets adress: 

 

 

Familjemedlemmarnas namn: 
 

Om byaföreningen 

Allerum-Hjälmshults 

Byaförening bildades 1989 

och föreningen hade 186 

medlemmar 1995. 

Hur många blir vi i år? 



Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse: 

 

Ordförande 

Michael Johansson  042-16 00 94 

 

Sekreterare & redaktör 

Fredrik Löthman  042-931 90 

 

Kassör 

Gunilla Broddesson  042-931 83 

 

Övriga ledamöter 

Claes Löfgren   042-37 92 72 

Sara Johnson   042-934 74 

Ingela Skårlén   042-933 97 

Tina Carlbaum   042-934 42 

Majken Johansson  042-18 08 61 

Martin Brommesson  042-12 48 65 

Johan Ekelund   042-14 17 47 
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BYABLADET 

 

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR! 

På styrelsens agenda just nu: 

 

- Stadsbussen: Vad händer, tidplan? 

- Ny hemsida: Öka informationsmöjligheterna. 

- Kommunal kontaktperson, "by-samordnare"? 

- Cykelbanan: Förlängning norrut, belysning? 

- Papperskorgar: Längs cykelbana och gångvägar? 

- Sandbackastigen: Behov att göra vid underlaget? 

- Bilpool: Förutsättningar och intresse? 

- Gamla träd på skolgården: Fara för barnen? 

- Anslutning till stadsnätet: Intresse? 

 

Styrelsen 


