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BYABLADET 

Vår nya hemsida har nu äntligen lanserats även om 

en hel del arbete ännu återstår. Vårt mål är att den 

nya sidan ska kunna fungera som den primära 

informationskanalen för händelser och aktiviteter i 

byarna, ett kommunikationsmedel för bybornas 

synpunkter och förslag samt en möjlighet för lokala 

företagare och föreningar att marknadsföra sig. 

Ni hittar sidan på adress: 

www.allerum-hjalmshult.se 

 

Hemsidan 

 

Kommande aktiviteter 
22/5 ALLERUMSTRAMPET 

Söndag 22/5 med start mellan kl. 10.00 - 12.00 

från Allerums skola alternativt Maria Park. 

Tipsrunda, korvförsäljning och andra aktiviteter. 

27/5 PUBAFTON 

Fredag 27/5 arrangerar Byaföreningen återigen en 

pubafton tillsammans med golfrestaurangen. Med 

en nyrenoverad lokal och fullständiga rättigheter 

hälsar Staffan med personal alla välkomna från   

kl. 18.00. Vi ser fram emot en magisk kväll 

tillsammans med Peter "Trollis" Ehsing som står 

för underhållningen. 

6/6 NATIONALDAGSFIRANDE 

Måndag 6/6 med samling kl. 13.00 i kyrkan för 

musik och dans. Flaggan hissas kl. 13.45 och 

därefter följer tal, sång, fotboll, ridning, fika samt 

stå upp på skånska med Lars Taps som delar med 

sig av sin egen skadade verklighet. Dagen 

beräknas avslutas omkring kl. 16.00. 

29/6 FAMILJEAKTIVITET med TRAMS 

Onsdag 29/6 från kl. 17.00 på gräsmattan utanför 

församlingshemmet samordnar Byaföreningen och 

kyrkan en festlig och tramsig aktivitet för ung som 

äldre. Läs mer om arrangemanget på nästa sida. 

20/8 SOMMARFEST 

Äntligen är det återigen dags för Byaföreningens 

sommarfest tillsammans med Allerums GIF. Mer 

information om festen hittar ni på sidan 4. 

Den 2 april kl. 08.00 åkte 25 tappra bybor till 

shoppingmeckat Ullared, en resa fylld av skratt och 

framförallt shoppande. Det var skönt att slippa ta 

bilen och leklandet var till stor belåtenhet för de 

minsta. Byaföreningen planerar att arrangera en ny 

tripp till Ullared i höst, ett perfekt tillfälle att passa 

på att handla julklappar. 

På förslag tittar vi även på möjligheten att 

genomföra en liknande bussresa till Puttgarden 

under hösten. Mer information om kommande 

bussutflykter presenteras i nästa byablad. 
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Bussutflykter 

 

Möte med kommunen 

 Torsdagen den 5 maj kom fyra representanter från 

Stadsbyggnadskontoret till Allerums skola för att 

informera och framför allt lyssna på bybornas 

synpunkter kring en eventuell utbyggnad av byarna. 

Ett första steg i en så kallad Ändrad översiktsplan 

för området som beräknas antas i fullmäktige om 

drygt ett år. Ytterligare samråd och en utställning på 

Stadsbyggnadskontoret kommer att äga rum under 

året. Mer information och tidpunkter för kommande 

steg presenteras på vår hemsida inom kort. 

 



  

Byaföreningen arbetar tillsammans med ett antal 

intressenter i byarna på en Leader-ansökan, ett 

landskapsutvecklingsprogram, för att låta 

genomföra en förstudie om förutsättningarna för 

att skapa lättillgängliga och hållbara rörelsestråk 

(promenad-, cykel-, rid- tillsammans med 

kollektivtrafikstråk) i kombination med kulturella 

och gröna möjligheter i Allerum och Hjälmshult. 

Med utgångspunkt i bl.a. Helsingborgs 

Översiktsplan 2010 där byarna på landsbygden ska 

utvecklas men samtidigt bevara balansen mellan 

stad och land har Allerum och Hjälmshult, i takt 

med ökad relevans av folkhälsan, upplevt ett ökat 

behov av stråk med god tillgänglighet hos byborna. 

Flera enskilda personer med olika bakgrund och 

motiv har länge pratat om behovet av att utveckla 

rörelsestråk (ett GCR-system, Gång-, Cykel- och 

Ridvägssystem) i Allerum och Hjälmshult. Idag är 

gator och vägar enbart anpassade för motortrafik. 

Skapandet av rörelsestråk kan leda till säkrare 

vägar och därmed reducera konflikter med andra 

trafikanter. 

Med anledning av detta kommer vi under hösten att 

bjuda in till bydialog för de som vill vara med i 

diskussionerna om möjligheterna till att generera 

enkla, säkra, bekväma och trygga stråk. 

 
Läs mer om Leader på: www.leaderskane.se 

Stråkstudie 

Familjeaktivitet med TRAMS 

Sidan 2 

 

BYABLADET 

 

Visste du att...? 
 

Alv Erlingsson – kallad Alle – var en av de 

mäktigaste männen på det norska ostlandet 

under sent 1200-tal. Han var jarl under 

kung Eirik. Emellertid vände lyckan och han 

flydde till Sverige. Efter några stormiga år 

togs han tillfånga i Helsingborg, torterades 

och avrättades. Enligt sägnen är han 

begravd på Kulla Gunnarstorp, i den s k 

Alles hög, och det är från honom Allerum 

ska ha fått sitt namn. 

 

 

Byaföreningen kan med stolthet presentera ett 

samarrangemang med kyrkan som ni absolut inte 

får missa. Ett speciellt tillfälle där de duktiga 

Tonfiskarna kommer att sjunga tillsammans med 

Dan Bornemark och hans trio TRAMS. 

TRAMS med och av Dan Bornemark 

Dan Bornemark har en gedigen barnmusiktradition 

i ryggen i och med mamma Gullans framgångar 

sedan 1960-talet. Med TRAMS tar Dan steget in i 

det lite vildare, galnare och rockigare. Kontakten 

med publiken och samarbetet med barnen i kören 

är dock det primära. Hela idén med TRAMS är att 

med låtarna som fundament skapa en improviserad 

och unik konsert. Ofta gör Dan och bandet helt nya 

låtar direkt under föreställningen. Både publik och 

medverkande på scen inbjuds till att öppna sina 

fantasidörrar i musikens tecken och släppa lös den 

inre tankefjädern. TRAMS är den yttre gränsen för 

hur tramsigt det blir. En ram som också rymmer 

seriösa och etiska musiktankar. Man måste inte 

tramsa men det vore ju förskräckligt om man 

tappade sitt trams på vägen in i det lite vuxnare 

tonårslivet, då riskerar man ju att bli "bara vuxen" 

livet ut! TRAMS är en skön balansgång mellan flipp 

och koncentration. 

Medtag gärna picknick-korg, ett glatt humör och 

håll tummarna för vackert väder så ses vi på 

gräsmattan utanför församlingshemmet kl. 17.00, 

Dan Bornemark och Tonfiskarna drar igång 

omkring kl. 18.00. Där kommer även att finnas en 

hoppborg till barnen. 

 

Varmt välkomna! 
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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 

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 

Lars Chrisén   042-21 23 47 
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Årsstämman den 2 mars fastslog medlemsavgiften 

2011 till 150 kr/hushåll. 

Avgiften betalas till plusgiro: 461 27 08 - 0. 

Vänligen betala om möjligt avgiften senast 31/5. 

Var god ange Er adress och samtliga namn i Ert 

hushåll vid inbetalning så att Byaföreningen kan 

föra en korrekt medlemsförteckning. 

Vad går medlemsavgifterna till? 

Medlemsavgifterna är Ert bidrag till att 

Byaföreningen bl.a. skall kunna arrangera diverse 

aktiviteter, upprätthålla en hemsida och sponsra 

olika samarrangemang. Styrelsen arbetar på sin 

fritid och utan ersättning. 

 

Kontakt & annonsering: 

E-post: styrelsen@allerum-hjalmshult.se 
 

Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se 

 

 

Styrelsen 

El i alla rum 

 Elinstallationer i villor o företag 

 Elarbeten vid renovering 

 Felsökning o reparationer 

 Installation av Jordfelsbrytare 

 Byte av elcentraler 

Vi startade firman vid årsskiftet och hjälper 

dig gärna att förverkliga dina elprojekt.  

Med vänlig hälsning 
Olle Jönsson på Brödavägen 

E-post: allerumel@gmail.com 

Ny ledamot 

 

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

 

Vi har även färska frallor, cateringmat & utkörning! 

Vi önskar tacka Sara Johnson för sitt stora 

engagemang i styrelsen och hälsar samtidigt vår 

nye ledamot Lars Chrisén välkommen till gänget. 

Sommarfest 20/8 

Medlemsavgift 2011 

Den 20 augusti kl. 18.00 på Ryvallen i Allerum 

bjuder föreningarna upp till sommarfest med 

tillhörande sommarbuffé, kaffe och liveband. 

Anmäl er genom att sätta in 300 kr/person på 

Byaföreningens Plusgiro 461 27 08-0. Glöm inte 

att skriva ert namn och antal personer på 

inbetalningen. Begränsat antal platser innebär 

naturligtvis först till kvarn. 

 


