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BYABLADET 

Kommunen 

Styrelsen har skrivit ett brev med en lista på de 

många frågor som vi önskar diskutera och få svar 

på till Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer. 

Målsättningen är att kunna få till ett möte och en 

konstruktiv dialog om saker som berör våra byar. 

Stadsbussen 

Enligt svar från Skånetrafiken ska alla tidtabeller i 

busskurerna för linje 5 runt om i stan nu ha 

uppdaterats med information om vilka av turerna 

som trafikerar Allerum-Hjälmshult. Någon mer 

information om linje 94 har dock inte erhållits. 
 

I korthet 

 

Kommande aktiviteter 

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. Många 

härliga bilder visas och kaffe serveras därtill. 

2/4 BUSSUTFLYKT TILL ULLARED 

Lördag 2/4 arrangerar byaföreningen bussutflykt 

till Ullared. Föreningens medlemmar åker gratis, 

icke medlemmar betalar 100 kr/person. Anmälan 

görs via e-post; styrelsen@allerum-hjalmshult.se 

eller per telefon till ordförande; 042-16 00 94. 

Begränsat antal platser, först till kvarn...! 

30/4 VALBORG 

Som traditionen bjuder samlas vi i Beéns park för 

att avnjuta skönsång och vårtal samt tändning av 

brasan. Årets vårtalare är i skrivande stund ännu 

inte bekräftad. Välkomna lördag 30/4 kl. 19.30. 

11/5 ÖPPEN GEMENSKAP 

Onsdag 11/5 kl. 14.30 i församlingshemmet. 

Magnus Thelin från Thelins Antikvariat gästar och 

byaföreningen bjuder på fika. 

22/5 ALLERUMSTRAMPET 

Se information på sidan 2. 

2011 - 1 

 

 

Visste du att...? 
 

Director Musices o Cantus Lars Magnus Béen 

(1820 - 1905) var klockare i Allerums och 

Fleninge församlingar i hela 50 år. Genom 

tjänsten blev han också lantbrukare och 

skötte Klockaregårdens 10 hektar mark med 

hjälp av två pigor, två drängar, en “pojke” 

samt tre torpare med dagsverkskyldighet. 

Dessutom var Lars Magnus Béen verksam 

som sekreterare och räkenskapsförare i 

Allerum och Fleninge Sparbank. Inom 

musiklivet var Béen ett känt namn. Ännu i 

våra dagar är han aktuell som tonsättare till 

“Sköna maj välkommen”. 

 

 

Din närbutik i Hjälmshult, Barnéas Kiosk & Livs 
Jonstorpsvägen 335, Tel: 042-24 03 05 

 

Vi har även färska frallor, cateringmat & utkörning! 



  

Vi vill tacka Joakim Johansson och hans kollegor på 

Kartongbolaget som tog sig tid att berätta om och 

visa deras verksamhet för intresserade bybor under 

vårt studiebesök den 16/2. 
 

Ett stort tack till... 

 
 

Allerumstrampet 

Sidan 2 

 

BYABLADET 

Allerums ryttarförening är den lilla ridskolan som 

strävar efter att du, som elev, ska lära dig lika 

mycket i ridning som att umgås och handskas 

med hästar. På söndagar kl. 10.00, drop-in, 

genomförs knatteridning. 

 

Är du intresserad av att börja rida? 

Kontakta Britt-Marie Nilsson; tel. 070-768 09 83 

 

Lillgården, Turköpsvägen 147 

www.allerumryttarforening.se 

Ridning vid Lillgården 

 

Den 22 maj är det dags för Allerumstrampet. 

 

Start sker som vanligt vid Allerums skola mellan 

kl. 10-12 men i år kommer även en alternativ 

start kunna göras vid lekplatsen i Maria Park. 

Gemensam målgång vid Allerums skolan. 

 

Under cykelturen blir det tipsrunda och vid 

skolan kommer korv och hamburgare finnas till 

försäljning samt en del andra aktiviteter. 

 

 
Varmt välkomna önskar klass 5! 

  

Allerumshonung 

Vi har närproducerad raps- och 
högsommarhonung till försäljning. 

 
Kontakta Bengt Johnson 

070-624 70 94 
kesb@telia.com 

 
www.allerumshonung.se 



 

DIBI Hudvård 
& 

Spa 
 

Etablerad 1991 
 

Professionella hudvårdsbehandlingar för honom och henne. 
 

 

Prova på Ansiktsbehandling 
 

Hudanalys, rengöring, peeling, mask och avslutande kräm. 
 

Produktrådgivning med förmånliga erbjudande på Hudvårdsprodukter. 
 

    350:- (ord.pris 450:-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sidan 3 BYABLADET 

Nytt på Salongen i Vår ! 
 

           Nagelförlängning med Gelé. 
 

Nytt Set  399:- (ord.pris 499:-) Påfyllning  349:- (ord.pris 449:-) 

 
Aukt. Nagelteknolog Ida Lundgren Tel: 0760-839252 

- 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 

Nyhet - Nagelförlängning med gelé 
 

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 

Båda erbjudandena gäller tom 30/4-2011 

 



 

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 

 

Museet söker fotografier. Har du gamla fotografier 

från bygden, skol- eller konfirmationsfoton, olika 

bymiljöer etc.? Kontakta Jan-Erik Paulsson på tel. 

042-930 55. 

 

På styrelsens agenda just nu: 

- Möte med kommunen 

- Anslutning till stadsnätet 

- Cykelbanan: Förlängning norrut, belysning 

- Papperskorgar: Längs cykelbana och gångvägar 

- Bevaka planer för utbyggnad och vindkraftverk 

- Föreläsningsserie: Kommande talare/ämnen 

- Bussutflykt: Resmål och tidpunkt 

 

Kontakt & annonsering: 

E-post: styrelsen@allerum-hjalmshult.se 
 

Vi tar tacksamt emot uppslag, synpunkter och 

annat som berör föreningen och våra byar, samt 

våra medlemmars e-postadresser för möjlighet 

till snabbare kommunikation. 
 

Glöm inte att vi även finns på Facebook. Logga in 

och sök efter Allerum-Hjälmshults Byaförening. 

 

Styrelsen 

Allerums GIF 

SPELA FOTBOLL I ALLERUM 

 

I Allerums GIF har vi fotbollslag för killar 

och tjejer upp till 12 år.  

Vi vill att alla ska få spela och ha roligt. 

 

Mer information finns på: 

www.allerumsgif.com 

 

Välkommen! 

 

En ny fotbollssäsong stundar och vi hoppas på 

bättre kvalspel från herrarna detta år. Se till att du 

också är med och hejar fram vårt lag. 

 

Allerums GIF:s A-lag inleder säsongen med 

bortamatch mot Billeberga den 15 april kl. 19.00 

på Kraftvallen och första hemmamatchen spelas 

den 25 april kl. 15.00 mot BK Fram på Ryvallen. 

Efterlysning 

http://www.allerumsgif.com/

