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BYABLADET 

Schackturnering 

Styrelsen kommer under våren att titta på 

möjligheten att starta en skola och turnering i 

schack. Är du intresserad, sänd ett mail till 

styrelsen; styrelsen@allerum-hjalmshult.se 

 

Stadsnät 

Styrelsen har fört dialog med Öresundskraft om 

möjligheten att ansluta oss till stadsnätet. Denna 

fråga måste nu lyftas vidare till kommunen 

eftersom en eventuell installation kräver att man 

gräver på kommunens mark. 

 

Allerums GIF 

Allerums herrar lyckades tyvärr inte gå vidare i 

årets kval till division 5 efter uddamålsförlust mot 

Ovesholms IF. Se till att vara med och heja fram 

laget under kommande säsong. Mer information 

och spelschema hittar ni på www.allerumsgif.com 

 

I korthet 

 

Kommande aktiviteter 

28/11 GRANTÄNDNING 

Söndag 28/11 kl. 16.00 tänder vi granen vid 

busshållplatsen i Hjälmshult och värmer oss med 

glögg och pepparkakor. 

16/2 STUDIEBESÖK PÅ KARTONGBOLAGET 

dag 16/2 kl. 18.00 inbjuds intresserade bybor att 

göra studiebesök på byarnas största företag. 

Passa på att äntligen få reda på varför en ståtlig 

älg pryder deras parkering och logotyp. 

2/3 ÅRSMÖTE 

Onsdag 2/3 kl. 18.30 hålls byaföreningens 

årsmöte i Hemvärnsgården. Åhörarna bjuds på 

kaffe och tilltugg. 

9/3 BERÄTTARKVÄLL 

Onsdag 9/3 kl. 18.30 i församlingshemmet 

berättar Hjälmshultsborna Gunilla och Sven 

Broddesson om sin 8 veckor långa resa genom USA 

som genomfördes sommaren 2010. Det blir allt 

från sightseeing i bl.a. New York, Chicago och New 

Orleans, till besök i fantastiska naturområden som 

ex. Yellowstone och hur de sökte reda på 

släktingar de aldrig tidigare träffat. Många härliga 

bilder visas och kaffe serveras därtill. 

 

2010 - 3 

 

 

Visste du att...? 
 

Konsul Nils Persson föddes i 

Allerum den 20 januari år 1836. 

Han grundade bl. a. Skånska 

superfosfat- och svavelsyrefabriks AB, 

numera Kemira, och Helsingborgs 

Ångtegelbruk AB, känt för sitt rödbruna 

tegel vilket användes vid byggandet av 

många fastigheter både i Helsingborg 

och Köpenhamn samt även vid 

restaureringen av Kärnan. 

 

 



  

Vi vill tacka Joachim Svensson för hans otroligt 

spännande föreläsning om Titanic som han höll 

den 20/10 i församlingshemmet. Joachim har även 

fördjupat sig i andra ämnen och vi hoppas därför få 

chans att höra mer från honom framöver. 

 

Ett stort tack till... 

Anläggningen av bussgatan mellan påfarten till 

väg 111 och Mariastaden är strax klar och tidtabell 

för nya buss 5 finns att hämta på Skånetrafikens 

hemsida. Genom den kan vi konstatera att det nu 

blir kraftigt förbättrad trafikering både på vardagar 

och helgdagar. 

 

Vår fråga om buss 94:s fortsatta trafikering mot 

Ödåkra är däremot fortfarande obesvarad av 

Skånetrafiken. Den nya tidtabellen för linjen visar 

dock att buss 94 efter 12 december inte längre 

kommer att köras till/från Ödåkra station utan 

endast mellan Allerums skola och Hasslarp. Detta 

försvårar med andra ord möjligheten för icke 

bilburna att exempelvis nå post eller tandläkare i 

Ödåkra Centrum. 

 

Stadsbussen 
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BYABLADET 

Byaföreningen har nu äntligen tagit steget ut på 

Facebook. Vi hoppas därmed kunna öka vår 

möjlighet att nå ut till våra medlemmar och bybor 

om aktiviteter och händelser och samtidigt erhålla 

era synpunkter och önskemål i olika frågor. 

 

Ni hittar sidan genom att logga in på Facebook 

och söka efter Allerum-Hjälmshults byaförening. 

Byaföreningen på Facebook 

 

 

Välkommen på medelgympa! 
 

Tisdagar kl. 20.00 i Allerums idrottshall. 
 
 

Ni som är nya får gärna prova på några gånger. 

  

Allerumshonung 

Vi har närproducerad raps- och 
högsommarhonung till försäljning. 

 
Kontakta Bengt Johnson 

070-624 70 94 
kesb@telia.com 

 
www.allerumshonung.se 

 

Scouterna träffas kl. 18.00 - 19.30, 
varannan tisdag, jämna veckor, 

i missionshuset i Hjälmshult. 
 

Barn & ungdomar från årskurs 3 är välkomna. 
 



 

DIBI Hudvård 
& 

Spa 
 

Etablerad 1991 
 

Professionella hudvårdsbehandlingar för honom och henne. 
 

BLI  HÖSTFIN !!! 
 

Börja med en avslappnande 
 

Ansiktsbehandling – 60 min 
 

och fortsätt med en mjukgörande 
 

Fotbehandling – 60 min 
 

                              699:- (ord.pris 940:-)        Erbjudandet gäller tom 2011-01-31 
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JULKLAPPSTIPS !!! 
 

Köp ett Presentkort i julklapp 

och få själv en värdecheck på 
 

100:- 
 

att använda vid ditt nästa behandlingstillfälle. 

- SKÖNHET ÄR INGEN GÅVA – UTAN EN VANA - 

DIBI Hudvård & Spa erbjuder: 
 

Ansiktsbehandling  

Frans och Brynfärg 

Manikyr 

Fotbehandling 

Vaxning 

Permanent hårborttagning  

med Depilar 

Epilering och Diatermi 

Make-up brud, fest, bal, student 

Make-up kurs 

Spa-avdelning för henne med: 
 

Bad 

Kroppspeeling 

Inpackning med lera och alger 

Cellulit och uppstramande behandling 
 

Salongsmärke: 
 

DIBI, nimue, Depilar, ARTDECO 

Salongen ligger i en underbart lantlig miljö på Västrabygård, 2 km väster om Kattarp. 
 

Välkommen! 
 

Marie Andersson  

Aukt. Hud- och Spaterapeut 

Västraby Allé 37 • Västrabygård • Kattarp • 042-24 59 96 



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 
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BYABLADET 

 

På styrelsens agenda just nu: 

 

- Ny hemsida: Öka informationsmöjligheterna 

- Möte med områdesansvarig på kommunen 

- Anslutning till stadsnätet: dialog med kommunen 

- Cykelbanan: Förlängning norrut, belysning 

- Papperskorgar: Längs cykelbana och gångvägar 

- Bilpool: Förutsättningar och intresse 

- Schackturnering: Förutsättningar och intresse 

- Föreläsningsserie: Kommande talare/ämnen 

- Bussutflykt: Resmål och tidpunkt 

 

 

Styrelsen 

Ungdomsrepresentant 

Styrelsen efterlyser någon som är intresserad av 

att representera byarnas barn och ungdomar 

samt vara med och driva deras frågor. Är du den 

vi söker, skicka ett mail till Sven Broddesson i 

valberedningen; sven.broddesson@gmail.com 
 

Mailadresser önskas 

Styrelsen önskar erhålla mailadresser till sina 

medlemmar och övriga bybor för att snabbare 

och lättare nå ut med information och 

påminnelser om kommande händelser. Maila din 

adress till styrelsen@allerum-hjalmshult.se 

 

Har Ni inte tid eller ork att komma till oss så kommer vi gärna till Er 
Gratis hemkörning i närområdet när Ni handlar för 100 kr eller mer 

(Beställ gärna en dag i förväg för bästa service) 
 

Din närbutik i Hjälmshult, Barnéas Kiosk & Livs 

Jonstorpsvägen 335, Tel: 042-24 03 05 

Vi tillönskar alla en riktigt god jul! 


