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rum

Kommande aktiviteter
9/5 ÖPPEN GEMENSKAP
Onsdag 9/5 kl. 14.30 i församlingshemmet

berättar diakon Britt Andersson från Vimmerby om
församlingsutbyte med Tanzania. Byaföreningen
står som värdar och bjuder deltagarna på fika.
10/5 ÖPPET HUS OM PLANFÖRSLAGET

6/6 NAT
TIONALDAGSFIRANDE

Torsdag 10/5 mellan kl. 13.00 - 19.30 håller

Onsdag 6/6 firar vi Sveriges nationaldag i kyrkan

informera och ta emot frågor kring den nya

Start i kyrkan kl. 13.00 med musik, folkdans och

Utställning av det nya planförslaget pågår fram till

flaggstången kl. 14.00 för nationalsång och tal av

stadsbyggnadshuset eller på vår egen alternativt

som agility, brandbilen m.m. Grillad korv och fika

kommunen öppet hus i Allerums skola för att

och på gräsplanen framför församlingshemmet.

översiktsplanen för Allerum och Hjälmshult.

underhållning av clown. Därefter samling vid

den 15 juni och handlingarna finns att ta del av i

Berlith Persson som sedan följs av olika aktiviteter

kommunens hemsida.

kommer att finnas till försäljning. Mer information

12/5 ÖPPET HUS PÅ BRANDSTATIONEN
Lördag 12/5 mellan kl. 09.00 – 11.00 håller

i Kyrkbladet och på församlingens hemsida.
4/7 FAMILJEKVÄLL MED SOMMARKYRKAN

brandstationen öppet hus och välkomnar alla

Onsdag 4/7 kl. 18.00 på gräsplanen framför

deltidsbrandkår.

sommarkyrkan alla till en trevlig familjekväll.

nyfikna till ett besök med information vår
13/5 ALLERUMSTRAMPET

Årets stora familjedag på cykel. Mer information
hittar ni på nästa sida.
25/5 PUBAFTON
Fredag 25/5 från kl. 18.00 bjuder byaföreningen
och golfrestaurangen in till pubafton med

bejublad underhållning av stå-upp-komikern

Martin Svensson. Matgäster ombeds att boka i
förväg på telefon 042-931 18.
Byabladet sponsras av:

församlingshemmet bjuder byaföreningen och
Tonfiskarna underhåller med sin sommarshow,
grillad korv, kaffe och saft till försäljning samt

hoppborg för barnen. Medtag gärna egen picnic.

Hemmamatcher
Kom till Ryvallen i Allerum
(bredvid skolan) och heja
fram vårt A-lag i Allerums
GIF vid deras kommande
hemmamatcher nedan.
AGIF – Ekeby

Lördag 12 maj kl. 14.00

AGIF – Vegeholm

Tisdag 22 maj kl. 19.00

AGIF - Hov

Lördag 2 juni kl. 14.00

AGIF - Hyllinge

Lördag 16 juni kl. 14.00

AGIF - Ljungbyhed

Onsdag 20 juni kl. 19.00
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Allerumstrampet
Söndag den 13 maj är det dags för Allerumstrampet.
Ta med er grannar, släkt och vänner ut på en skön
cykeltur i naturen. Start sker som vanligt vid skolan
mellan kl. 10-12 men man kan även välja att starta i
Maria Park. Gemensam målgång sker vid Allerums
skola. Under cykelturen blir det fika och tipsrunda
med fantastiska vinster. Vid skolan kommer det
dessutom att finnas korv och hamburgare till
försäljning, lotteri samt olika aktiviteter.
Bybor – ni får gärna sponsra Allerumstrampet genom
insättning på klass 5:s bankgiro nr 212-3149!
Varmt välkomna önskar klass 5 på Allerums skola!
För mer information eller frågor, kontakta:
Sara Johnson, sara.johnson@hush.se
Cecilia Hellke, cecilia.hellke@helsingborg.se

Bysamverkan

Förlängd busslinje betydande

På initiativ av Svanshalls byaförening deltar

I december invigdes förlängningen av busslinje 5 så

ledamöter ur styrelsen från vår egen byaförening i
en arbetsgrupp med representanter från ett
dussintal andra byaföreningar runt om kullahalvön i
syfte att hitta möjligheter till samverkan inom olika
områden. Den första frågan som nu diskuteras och
undersöks är huruvida en regionbuss mellan
Helsingborg och Jonstorp skulle vara ett vettigt
alternativ för många pendlare, likt buss 220 som

att vissa turer går ner till golfbanan och ridklubben.
Annelie Weimenhög, informationsansvarig på
Allerums GK: ”Förlängningen av busslinje 5 betyder
mycket för golfklubben. Främst förenklar det vår
ungdomsverksamhet då många av våra knattar och
juniorer bor i Helsingborg eller Maria Park och
numera kan åka hit själva och slipper be föräldrarna
om transport till varje träningstillfälle. Dessutom har

trafikerar sträckan Helsingborg - Höganäs.

vi fått in många nya medlemmar utan tillgång till bil

Fotbollsträning

hos oss. Vi har nyligen blivit en miljöcertifierad

Nu har vårträningen börjat!
Allerums GIF är en förening där barn och ungdomar
får lov att ta plats. Våra fotbollsträningar har vi på

som ser det som ytterligare en fördel med att spela
golfklubb och har diverse krav på oss från Svenska
Golfförbundet om vad vi använder för preparat och
hur vi generellt värnar om miljön. Att få våra
medlemmar och gäster att välja att åka kollektivt till

Ryvallen intill Allerums skola.

oss är ytterligare ett steg i miljösatsningen”.

Vi tränar tjejer födda 2000 – 2006 och killar födda

Den nya busslinjen finansierades via Leadermedel

2002 – 2006. För de allra yngsta har vi dessutom
knatteträning för både tjejer och killar.
För tider, tränarkontakter och föreningsinformation,
gå in på vår hemsida www.allerumsgif.se
Välkommen till oss!

(EU-medel till landsbygden).
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Resultat av trafikmätning
Under de första dagarna i mars monterade
kommunen upp ett par digitala hastighetsskyltar
utanför Allerums skola i syfte att uppmärksamma
trafikanterna på deras hastighet, framför allt vid
begränsning 30 km/h. De upplevdes som ett
positivt inslag som säkert fick några att lätta lite
extra på gasen. Skyltarna registrerade även alla
hastigheter och styrelsen har nu tagit del av
resultatet vilket som förväntat var mindre positivt.
Kort sammanfattat; mätning pågick från midnatt
natten mot torsdag 1/3 och fram till måndag 5/3
kl. 07.00. Sammanlagt passerade 10 354 fordon
under perioden och antalet böteskvalificerade
hastighetsöverträdelser summerades till 1 551
stycken. Av dessa kunde 115 förare ha förlorat sitt
körkort om polisen varit på plats. Antalet
hastighetsöverträdelser som registrerades under

skoltid, det vill säga vid begränsning 30 km/h
under torsdagen och fredagen, uppgick till
sammanlagt 527 stycken varav 81 kvalificerade sig
för busskort. Högsta registrerade hastighet under
hela mätperioden uppgick till 119 km/h.

Läxhjälp
Allerums skola söker
läxhjälp till höstterminen 2012
Allerums skola söker dig som harr
pa
tid och är intresserad av att hjälpa
elever med sina läxor någon eftermiddag i veckan,
måndag-torsdag. Välkommen till Allerums skola
onsdagen den 22 augusti kl. 10.00 för mer
information alternativt kontakta Eva Dettmar,
eva.dettmar@helsingborg.se
Skolledning och pedagoger på Allerums skola.

En byggentreprenör som erbjuder

En spännande interiör & presentbutik
med något för alla.
Lantlig & gammal stil blandat med
exklusiv design från danska Georg Jensen...

helhetslösningar inom hantverk och poolbyggnation.
Det personliga företaget med stor service,
lång erfarenhet och många referenser.

Visa upp denna annons och få 15% på hela köpet!

www.soluppgangen.se
Besök Soluppgången - En pärla på landet.
| Adress: Döshultsvägen 82 | 254 76 Allerum | Tel: 0705-30 73 83 |

Välkommen in!

BYGG-ANDERS  Döshultsvägen 82  254 76 Allerum
Butiken: 042-15 03 30  Fax: 042-15 03 30
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Lokala föreningar
Allerums GIF
Hemsida: www.allerumsgif.se
E-post: allerumsgif@gmail.com
Information: Ideell idrottsförening med fokus på
social samvaro, medlemmarna ska känna glädje,
delaktighet och gemenskap. Alla ska kunna delta
och utvecklas utifrån förmåga och förutsättningar.
Verksamheten bedrivs framför allt inom fotboll och
bordtennis.

Medlemsavgift 2012
15 februari fastslog årsstämman medlemsavgiften
för 2012 till 150 kr/hushåll,, med undantag för
ensamhushåll, 75 kr. Fysiskt inbetalningskort kan

erhållas i närbutiken eller av styrelsens sekreterare.
Avgiften betalas till plusgiro: 461 27 08 – 0
Vänligen gör er inbetalning snarast möjligt!

Var god ange Er adress och samtliga namn i Ert
hushåll vid inbetalning så att Byaföreningen kan
föra en korrekt medlemsförteckning.

Allerums Golfklubb
Hemsida: www.allerumgk.nu
E-post: info@allerumgk.nu
Telefon: 042-930 51
Information: Erbjuder både Ängsbanan, en öppen
parkbana över 18 hål med varierande layout och
Parkbanan, en av Sveriges bästa pay & play banor
över 9 hål. På anläggningen finns även kansli och
reception, klubb- och konferenslokaler,
omklädningsrum, restaurang, shop, driving-range,
närspelsområden samt tillgång till tränare.
Allerums ry
yttarförening (Lillgården)
Hemsida: www5.idrottonline.se/allerumsrf-ridsport
E-post: k.brittmarie.nilsson@gmail.com
Telefon: 070-768 09 83 (Britt-Marie Nilsson)
Information: 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.

Allerums skytteförening
E-post: gert.doshult@hotmail.com
Telefon: 070-483 02 61 (Gert Jönsson)
Information: En av landets äldsta skyttesällskap.
I Hjälmshult finns en fin inomhushall för luftgevär,
sju banor samt möjlighet att låna tävlingsgevär.

Medlemsavgifterna är Ert lilla bidrag till att vår
Byaförening bl.a. ska kunna arrangera diverse
aktiviteter, upprätthålla en hemsida, skicka ut
byablad, sponsra olika samarrangemang samt
företräda våra medlemmar och bybor i olika frågor.
Styrelsen arbetar på sin fritid och utan ersättning.

Styrelsen
Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse:

Ordförande

Michael Johansson

Sekreterare & redaktör
Fredrik Löthman

Kassör

Gunilla Broddesson

Hemsideansvarig
Lars Chrisén

Övriga ledamöter

070-678 25 18
042-931 90
042-931 83
042-21 23 47

Majken Johansson

042-18 08 61

Johan Ekelund

042-14 17 47

Stefan Johansson

042-21 23 47

Kontakt & annonsering:
E-post: byaforeningen@allerum-hjalmshult.se

EFS Scoutkår Allerum
Telefon: 0431-120 45 (Kenneth Henrysson)
Information: Scoutverksamhet från årskurs 3 och

Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se
Vi finns även på Facebook!

uppåt genomförs tisdagar mellan kl. 18.00 – 19.30 i

Valberedning:

Missionshuset i Hjälmshult.

Sven Broddesson: sven.broddesson@gmail.com

Din närbutik i Hjälmshult, Barnéas Kiosk & Livs
Jonstorpsvägen 335, Tel: 042-24 03 05
Färska frallor, kulglass, nybryggt kaffe, släpvagnar!

