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BYABLADET 

Bilpool 

Vi är några i byn som önskar dra igång en bilpool. 

Är du intresserad? Kontakta Sara Johnson i 

styrelsen på mailadress: kesb@telia.com. 

 

Stadsnät 

Styrelsen försöker just nu få till ett möte med 

Öresundskraft om möjligheterna att ansluta oss 

till stadsnätet. Målsättningen är att även kunna 

hålla en allmän information för intresserade bybor 

tillsammans med Öresundskraft under hösten. 

 

Hemsidan 

På grund av sjukdom och semestrar har arbetet 

med vår nya hemsida blivit försenat. Vi räknar 

med en lansering inom det närmsta kvartalet. 

 

I korthet 

 

Kommande aktiviteter 

18/9 KRÄFTSKIVA 

Lördag 18/9 kl. 19.00 välkomnar Marie Thor och 

Byaföreningen er till kräftskiva på Gamlegård, 

Björkdalavägen 10. Medtag egen mat, dryck, kaffe, 

tallrikar, bestick med mera. Byaföreningen bjuder 

på cover- och partybandet Tajp, bestående av 

bl.a. vår egen trubadur Tobbe, som underhållning. 

2/10 BUSSUTFLYKT TILL SKÅNES DJURPARK 

Lördag 2/10 kl. 09.00 bjuder Byaföreningen 

intresserade bybor på busstur till Skånes Djurpark. 

Avfärd sker från Allerums skolans vändzon. 

Anmälan görs till styrelsens ordförande på  

telefon:  070-678 25 18 alternativt mailadress: 

indianajohansson@hotmail.com. Notera att antalet 

platser är begränsat, först till kvarn gäller. 
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20/10 FÖRELÄSNING - TITANIC 

Onsdag 20/10 kl. 19.00 gästas Allerums 

församlingshem av Joachim Svensson som kommer 

att föreläsa om Titanic - Värdens mest osänkbara 

fartyg. Byaföreningen bjuder åhörarna på kaffe och 

kakor. Läs mer om föreläsningen på sidan 2. 

28/11 GRANTÄNDNING 

Traditionsenlig tändning av vår gran vid 

korsningen Jonstorpsvägen-Tursköpsvägen. 

 

2010 - 2 

 

Bussgatan 

Den 28/5 genomfördes ett markägarmöte om 

etableringen av bussgatan för den kommande 

stadsbussen som skall börja trafikera Allerum. 

Byaföreningen närvarade och på sidan 2 kan ni 

läsa ett sammandrag av den information som 

delgavs. 

 

 

 



  

Komikern Martin Svensson, som verkligen förgyllde 

vår pubafton den 21/5 på golfrestaurangen, skrev 

följande kommentar på sin egen hemsida efteråt: 

"Nä, det blev ingen flopp idag heller. Ta i trä... 

Byföreningen i Allerum hade pubkväll och jag gillar 

verkligen såna kvällar där folk samlas över 

generationsgränserna och bara har kul ihop. Gott 

folk. Dessutom ett supertrevligt bemötande från 

alla arrangörerna. Härligt. Jag hade med min 

ljudanläggning och körde en skön och spontan 

föreställning där jag blandade och gav efter behag 

Citat från pubafton 21/5 

Byggstart av bussgatan är beräknad till oktober 

månad och driftstart skall ske den 12 december 

2010 i samband med att Skånetrafiken lanserar en 

ny tidtabell i hela Skåne. 

Busstrafik till och från Allerum kommer att 

genomföras med buss nummer 5 mellan 06.00 

och 23.30 under vardagar (något besked om 

helgtrafik kunde dock inte erhållas eftersom 

Skånetrafiken själva inte närvarade vid mötet!). 

Man uppskattar restiden mellan Allerum och 

Knutpunkten till ca 30 minuter, inga byten krävs. 

Sammandrag från markägarmöte 
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Dock kommer buss nummer 5 inte att trafikera 

Maria station. 

För resa till Maria station krävs ett byte till buss 

nummer 6 någonstans i Maristaden. Buss nummer 

6 kommer även att trafikera Nya Kullavägen och 

passera den nya Olympia-arenan. 

Frågan om den nya stadsbussen kommer att 

ersätta befintlig direktförbindelse mellan Allerum 

och Ödåkra (post och andra servicefunktioner) 

kvarstår obesvarad. 

 

Föreläsningsserie 
Byaföreningen drar nu igång en serie 

föreläsningar, av personer från, eller om ett ämne 

med koppling till, Allerum och Hjälmshult. 

Först ut är Joachim "Jocke" Svensson, Allerumspåg 

och tidigare både ordförande och spelare i AGIF, 

med ett föredrag om Titanic - Världens mest 

osänkbara fartyg. Joachim har länge fascinerats av 

detta otänkbara och fasansfulla öde som 

inträffade den 15 april 1912. Hans omfattande 

efterforskningar med intervjuer av efterlevande 

och insamlande av föremål kopplade till händelsen 

resulterade 2004 i en stor utställning på Råå 

Museum för fiske och sjöfart. 
 

från min samlade produktion. Jag lät stunden 

avgöra. Det flöt på smidigt och det blev mycket 

"här är vi och vi har kul ihop"-känsla. Efteråt fick 

jag många positiva kommentarer och ännu en gång 

är det bevisat: ut till byföreningar och bygdegårdar! 

Det är där det händer..." 

 

Joachim Svensson utanför Råå Museum 2004. 
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Vår byaförening är en ideell intresseförening som 

arbetar för att skapa ökad gemenskap, trivsel och 

trygghet i våra byar. Vi strävar efter att tillgodose 

bybornas intressen och verka för en levande bygd. 

Byaföreningens styrelse träffas omkring åtta 

gånger per år för att diskutera och planera 

aktuella händelser. Vilka frågor som vi just nu 

arbetar med finner ni på nästa sida. 

Vår brevlåda hänger i korsningen av 

Jonstorpsvägen och Tursköpsvägen. 

Påminnelse medlemsavgift 
Vi vill påminna Er som glömt att betala 

medlemsavgiften till vår byaförening att göra 

detta så snart som möjligt. 

75kronor/person alternativt 150kronor/familj.  

Betala till postgiro 461 27 08-0 eller klipp ut och 

använd inbetalningskortet nedan. Glöm inte att 

ange Er adress och samtliga namn i Ert hushåll så 

att Byaföreningen kan föra en korrekt förteckning 

över antalet medlemmar. 

Vad går medlemsavgifterna till? 

Medlemsavgifterna är nödvändiga för att vi bland 

annat skall kunna trycka detta Byablad, upprätta 

och underhålla en hemsida, arrangera fler och 

mer varierade aktiviteter. Antalet medlemmar är 

också viktigt när styrelsen ska representera i 

dialog med exempelvis kommunen. Styrelsen 

arbetar på sin fritid och utan ersättning. 
 

Hushållets adress: 

 

 

Familjemedlemmarnas namn: 
 

Om byaföreningen 

Tävling 
 
Byaföreningen utlyser härmed en tävling om 

byarnas vackraste eller mest annorlunda 

brevlåda. Vinnaren erhåller ett presentkort på 

500kr att spendera i vår närbutik så sätt igång 

och skapa och nominera Era kandidater i 

byaföreningens brevlåda senast den 15/11. 

Vinnaren presenteras i samband med 

grantändningen den 28/11 och vi hoppas kunna 

publicera det vinnande bidraget i nästa byablad. 

 

Klipp här! 



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 

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 

Claes Löfgren   042-37 92 72 
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VI ÖNSKAR ALLA EN BRA START PÅ HÖSTEN! 

På styrelsens agenda just nu: 

 

- Ny hemsida: Öka informationsmöjligheterna. 

- Kommunal kontaktperson, "by-samordnare" 

- Anslutning till stadsnätet: Informationsmöte 

- Cykelbanan: Förlängning norrut, belysning? 

- Papperskorgar: Längs cykelbana och gångvägar? 

- Bilpool: Förutsättningar och intresse? 

- Tävling: Byarnas snyggaste brevlåda. 

- Föreläsningsserie: Kommande talare/ämnen. 

 

 

Styrelsen 


