
 

Vilket härligt väder 
 

Sommar, höst, vinter, vår, 
regnet ute det består. 

Vinter, vår, sommar, höst, 
vattnet i källar'n är ingen tröst. 

Vår sommar mer lik höst och vinter, 
snart tid att baka kakor med korinter. 
Höstlika vindar när solen borde skina, 

huset det drar kallt av deras ständiga pina. 
Sommar, höst, vinter och vår, 
det blir nog bättre nästa år. 

 

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

BYABLADET 
Kommande aktiviteter 
30/9 PUBAFTON 

Fredag 30/9 har golfrestaurangen 

säsongsavslutning och håller därför extra bra 

priser i baren. Till detta serveras även en 

pubmeny. Väl mött för en trevlig kväll i gott 

sällskap. Boka bord, ring: 042-93118 

19/10 BYDIALOG MED FAIRTRADE-FIKA 

Onsdag 19/10 kl. 19.00 i AGIF's klubbstuga. 

Diskussion kring möjliga rekreationsstråk.      

Mer information hittar ni på nästa sida. 

BUSSRESA OKTOBER/NOVEMBER 

Om tillräckligt intresse finns samordnar vi en 

bussresa till Burg i Tyskland i slutet av oktober 

eller början av november. Hör av er snarast till 

föreningens e-postadress eller via telefon. 

13/11 VINPROVNING 

Onsdag 13/11 kl. 16.00 ordnar Byaföreningen 

tillsammans med munskänkarna Sven och Gunilla 

Broddesson vinprovning i församlingshemmet. Det 

kommer att serveras och berättas om fyra olika 

viner, två röda och två vita. Deltagarna bjuds 

efteråt på ostbricka. Kostnad är 100 kr/person 

och betalas på plats, medtag egna glas (4st). 

Anmälan sker till föreningens e-postadress eller 

per telefon till kassör Gunilla Broddesson. 

27/11 GRANTÄNDNING 

Söndag 27/11 kl. 16.00 tänder vi traditionsenligt 

vår ståtliga gran vid busshållplatsen i Hjälmshult 

och värmer oss med glögg och pepparkakor. 

 

Ett nytt samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen 

angående kommunens planer att exploatera inom 

Allerum och Hjälmshult ägde rum i Allerums skola 

tisdagen den 23/8. Många bybor närvarade för att 

lyssna och ställa frågor kring kommunens förslag till 

"Ändring av översiktsplan Allerum-Hjälmshult 2011" 

som arbetats fram sedan förra samrådet i början av 

maj. Många av bybornas frågor lämnades dock 

obesvarade och byaföreningen kallade därför till en 

egen bydialog för att samla ihop och konkritisera 

våra frågor och synpunkter. Resultatet blev en 

gemensam skrivelse som lämnades till kommunen 

den 16/9 tillsammans med en namninsamling om 

128 hushåll/personer som visade sitt aktiva stöd för 

skrivelsen. 

 

Både kommunens förslag till ändring av 

översiktsplan och byaföreningens gemensamma 

skrivelse finns att hämta via vår hemsida. 
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Byabladet sponsras av: 

Utbyggnadsplanerna 

 



 

Den 19 oktober kl. 19.00 träffas vi i Allerums GIF:s 

klubbstuga och samtalar kring vad vi anser vara 

unikt och attraktivt med Allerum och Hjälmshult. 

Diskussionen är tänkt att mynna ut i förslag till 

rekreationsstråk (motions-, promenad-, cykel- och 

häststråk) inom och omkring Allerum - Hjälmshult. 

Detta som en del i vårt engagemang i den Leader-

förstudie som vi berättade om i förra byabladet. 

 

I samband med bydialogen vill vi även passa på att 

uppmärksamma pågående Fairtrade kampanj 

genom att servera deltagarna en fika med Fairtrade 

produkter. 

 

Bydialog med Fairtrade-fika 

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse: 

 

Ordförande 

Michael Johansson  042-16 00 94 

Sekreterare & redaktör 

Fredrik Löthman  042-931 90 

Kassör 

Gunilla Broddesson  042-931 83 

Hemsidesansvarig 

Lars Chrisén   042-21 23 47 

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 

 

Kontakt & annonsering: 

E-post: byaforeningen@allerum-hjalmshult.se 
 

Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se 

 

Vi finns även på Facebook! 
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BYABLADET 

Styrelsen 

 
Visste du att...? 

 

Det var godsherren, Greve Gustaf Adolf 

Sparre, till Kulla Gunnarstorp som lät bygga 

Allerums prästgård på sent 1700-tal. 

 

Carl von Linné besökte Kulla Gunnarstorp 

sommaren 1749. På den tiden växte mandel, 

aprikos och valnötter i rikt mått längs 

godsets murar. 

 

 

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

 

Färska frallor, cateringmat, släpvagnsuthyrning 

  

Allerumshonung 

Vi har närproducerad raps- och 
högsommarhonung till försäljning. 

 
Kontakta Bengt Johnson 

070-624 70 94 
kesb@telia.com 

 
www.allerumshonung.se 

Ni har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften till föreningen? 

150kr/hushåll, postgiro: 461 27 08-0 
Ange adress och alla namn i hushållet. 

 


