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

Kommande aktiviteter
14/10 LAKRITSPROVNING
Måndag 14 oktober kl. 18.00 bjuder vi sugna
medlemmar att deltaga vid lakritsprovning på
Ramlösa Lakritsfabrik. Ett besök som i vanliga fall
kostar 250 kr/pers. 24 platser finns tillgängliga och
anmälan görs till vår e-postadress eller per telefon
till sekreterare Fredrik Löthman på 042-931 90.
Läs mer om besöket och fabriken längre fram.
20/10 VINPROVNING
Söndagen den 20 oktober klockan 17.00 i
Församlingshemmet är det dags för höstens
vinprovning med våra lokala munskänkar Gunilla
och Sven Broddesson. Temat för provningen är
”Tre x rött och ett sött, viner för höstens
högtider”. Kostnad 120 kr/person, betalas på
plats, och anmälan görs till vår e-postadress eller
direkt till Gunilla och Sven på telefon 042-931 83.
Glöm inte ta med egna glas!

Hjärtstartare
Det finns sedan ett par veckor
tillbaka en hjärtstartare i
AGIF’s klubbstuga intill
fotbollsplanen. Genom bidrag
från idrottslyftet har Allerums
GIF kunnat ge hjärt- och
lungräddningsutbildning till ett
flertal personer och i samband
med detta sattes även en
hjärtstartare in i klubbstugan.

Skolan jubilerar
I år är det 100 år sedan skolan tog plats i de lokaler
den fortfarande använder. Tidigare var skolan inrymd
i olika lokaler i byn, men 1913 stod den tidigare
fattigvårdinrättningen klar för skolbruk. Grattis!

8/11 PUBAFTON
Fredag 8 november kör vi pubafton nere på
golfrestaurangen. Kom ner på en afterwork och
lyssna till skön musikunderhållning från Johan
”Elvis” Gustavsson. Matgäster ombeds kontakta
Eva på telefon 070-687 45 45.
1/12 JULGRANSTÄNDNING
Första advent, söndag 1 december kl. 16.00 tänds
årets gran vid bussvändplatsen i Hjälmshult
(korsningen Jonstorpsvägen – Tursköpsvägen). Vi
bjuder på glögg och pepparkakor samt håller även
ett litet lotteri.
Byabladet sponsras av:

Vi söker fler…
… drivna och engagerade kvinnliga ledamöter till
styrelsen. Om du är intresserad av att vara med i
planering och arbete kring våra aktiviteter och
samhällsfrågor ber vi dig ta kontakt med Sven
Broddesson i valberedningen.
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Ny busslinje invigd
Den 16 augusti invigdes den nya busslinjen, 224, som
ska trafikera sträckan Arild - Fjälastorp - Skäret Svanshall - Rekekroken - Jonstorp - Ingelsträde Mjöhult - Hjälmshult. Det innebär nya hållplatser och
att boende som inte tidigare haft möjlighet att resa
med kollektivtrafik nu får det. Och de som vill vidare
till Helsingborg kan byta till stadsbuss i Hjälmshult.
Sammanlagt åkte ett 30-tal glada resenärer med
invigningsturen mellan Hjälmshult - Arild T & R.
Representanter från Nobina, Skånetrafiken,
Helsingborgs- och Höganäs kommun samt ett antal
byaföreningar var med och provåkte den fantastiska
sträckningen av buss 224.
Linje 224 ingår i ett projekt som löper på tre år och
som därefter kan permanentas om det slår väl ut.
Höganäs kommun hjälper till att finansiera
satsningen i samband med en omläggning av sin
skolskjutstrafik, som innebär att skoleleverna nu får
åka linjetrafik istället för en särskild skolbuss.
Intresset för busstrafik till och från de byar som idag
saknar linjetrafik har varit stort. Byaföreningarna har
kontaktat kommunen med önskemål om att få
busstrafiken tillbaka och detta skapar till viss del
bättre balans på kollektivtrafiken i Höganäs
kommun. Ambitionen är att man ska ha möjlighet att
bo på en plats och arbeta på en annan även utan att
vara beroende av bil.
Allerum-Hjälmshults Byaförening tillsammans med
Svanshalls Byaförening är dock inte nöjda med detta
utan kommer fortsätta att arbeta för en
vidareutveckling av kollektivtrafiken på Kullahalvön.
I dagsläget finns fortfarande ett önskemål om en
pendlingslinje Arild-Jonstorp-Mjöhult-HjälmshultAllerum-Helsingborg.

Försäljning och montering av inbrottsskydd
såsom; okrossbara glas, fönstergaller,
gallergrindar, rulljalusier, rullgaller,
aluminiumdörrar, säkerhetsdörrar,
solfilmsrullgardiner, solfilm, säkerhetsfilm
m.m.
www.gallerexperten.se
Jonstorpsvägen 186, 254 76 Allerum
Tel: 042-14 17 47 Mob: 0705-24 20 84
johan@gallerexperten.se

Allerums sommarspecial
Den 15:e och 16:e augusti i år genomfördes Allerums
sommarspecial som aktiverade 17 barn i en rad olika
aktiviteter under de två dagarna. Aktiviteterna
skedde i samverkan med Allerum-Hjälmshults
Byaförening, Allerums golfklubb, Scouterna, Höganäs
Modellflygklubb samt Allerums GIF fotbolls- och
bordtennissektion. Barnen fick bland annat lära sig
golfens grundregler, hur man gör knopar, flyga
modellflygplan samt spela fotboll och bordtennis.
Helsingborgs Fritidsförvaltning bistod med transport
mellan aktiviteterna och en uppblåsbar fotbollsplan
som barnen verkligen uppskattade.
Väl mött på Allerums Sommarspecial år 2014!
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Remissyttrande över grönplan

Fairtrade Fokus

I Allerum och Hjälmshult har det under en längre
tid förts en strukturerad och konstruktiv dialog
kring utvecklande av GCR-leder (kombinerade
Gång-, Cykel- och Ridleder) samt grönytornas
betydelse och funktion med tydlig koppling till
hälsa och välmående.

Årets Fairtrade Fokus äger rum
under veckorna 41-42, mellan
den 7-20 oktober. Då samlas
dagligvarukedjor, butiker,
leverantörer, ambassadörer,
medlemsorganisationer, Fairtrade City-styrgrupper,
politiker och konsumenter för att gemensamt sätta
fokus på Fairtrade. Målsättningen för årets
Fairtrade Fokus är att öka försäljningen av
Fairtrade-märkta varor med minst 50 procent
under kampanjveckorna. Temat för årets kampanj
är ”Hej då fattigdom!”, en plattform för
diskussioner kring global handel,
fattigdomsbekämpning och konsumentens
möjlighet att göra skillnad genom medvetna val i
butiken. Höjdpunkten är Fairtrade Challenge, den
17:e oktober. Förra året deltog hela 615 000
personer runtom i Sverige i någon fairtradefika
denna dag.

Redan under hösten 2010 sammanträdde en
arbetsgrupp på 4-5 personer vid fyra tillfällen.
Allerum-Hjälmshults Byaförening, Allerums GIF,
Allerums Ryttarförening, kyrkan samt museet i
Allerum var representerade. Man diskuterade bl.a.
önskvärda GCR-stråk i vårt närområde samt
arbetade fram en Leader förstudie ”Hållbara stråk i
Allerum med omnejd” vars syfte är att ”undersöka
förutsättningar för genomförandet av attraktiva
och tillgängliga kollektivtrafik-, promenad-,
motions- samt cykel och ridstråk i Allerum och
Hjälmshult med omnejd”.
Hösten 2011 arrangerades också en bydialog kring
ämnet men på grund av att de ideella krafterna
inte riktigt räckte till avstannade därefter arbetet.
Många av de goda och kreativa ideér som kom
fram under det tidigare arbetet ligger nu till grund
för Allerum-Hjälmshults Byaförenings remissvar
avseende Helsingborgs grönyteplan. Således har
yttrandet stor förankring hos boende och
föreningar i Allerum och Hjälmshult. Möjlighet till
fysisk aktivitet i Allerum och Hjälmshult är idag
begränsade men det finns goda förutsättningar för
att göra det omgivande jordbrukslandskapet mer
tillgängligt. Fokus ligger på att utveckla, nyskapa
samt skydda rekreativa värden i befintliga
grönområden samt att utveckla nätverk av
rekreationsstråk, dvs. utveckling av GCR-vägar
(gång-cykel-ridvägar). Byaföreningen hoppas
således fungera som "pilotprojekt" vid
förverkligandet av Helsingborgs Grönplan där
arbetet med Allerum-Hjälmshult skulle kunna verka
som gott exempel i Helsingborgs fortsatta
utvecklingsarbete med Grönplanen.

I Allerum kommer vi liksom tidigare år att
uppmärksamma Fairtrade Fokus med en mängd
aktiviteter. Kyrkan kommer ordna
chokladprovning, visning av ekologiska kläder,
försäljning av Fairtrade varor m.m. AGIF kommer
också uppmärksamma Fairtrade i samband med
träningar. Allerums församling diplomerades enligt
Kyrka för Fairtrade redan 2011, som första
församling i Helsingborg. Sedan i våras är
Helsingborg diplomerad som en Fairtrade City.
Sara Johnson
Ordförande för Fairtrade city styrgrupp i
Helsingborg
http://fairtrade.se/fairtrade-fokus

BYABLADET

Sidan 4

Allerums GIF – Bordtennisträning och seriespel säsongen 2013-14
Plats: Allerums sporthall
Måndagar
Måndagar
Tisdagar
Torsdagar

17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
17.30 – 20.00
19.00 – 21.30

Ungdomsträning – alla + föräldrar
Ungdomsträning – äldre + tävlingspelare
Ungdomsträning – tävlingspelare
Fritt med kompis

Ungdomstävlingar och seriespel
26 oktober
27 oktober
4 januari
11 januari
29 mars

A-laget div2
ABTS-laget div3
Allerumcupen K3
ABTS-laget div3
AllerumOpen K3

-fyra lag seriespelar 2 omgångar 10.00 och 14.00
-fyra lag seriespelar start 10.00 och 14.00
-ungdomstävling start 09.00
-fyra lag seriespelar start 10.00 och 14.00
-ungdomstävling start 09.00

Besök på Ramlösa Lakritsfabrik

Styrelsen

Lakritsen från Ramlösa Lakritsfabrik görs på lakritsrot
som växer runt Medelhavet och i mellanöstern t.ex.
Iran och tillverkas av helt naturliga ingredienser och
är glutenfri. Efterfrågan på kvalitetslakrits är just nu
enorm och i nya Lakritsfabriken LAB ges allmänheten
möjlighet att lära sig mer om svensk lakrits.

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse:

Under lakritsprovningen den 14/10 berättas om
lakritsen i historien, dess hälsoaspekter, hur fabriken
startade och annat intressant och nytt om lakrits.
Efter provningen finns även möjlighet att köpa
lakritsprodukter med sig hem till ett bra pris.
Lakritsfabriken LAB ligger på Cindersgatan 4 i
Helsingborg och om man inte tar sig dit på egen hand
försöker vi ordna samåkning.

Ordförande
Michael Johansson

070-678 25 18

Sekreterare & redaktör
Fredrik Löthman

042-931 90

Kassör
Gunilla Broddesson

042-931 83

Hemsidesansvarig
Lars Chrisén

042-21 23 47

Övriga ledamöter
Johan Ekelund
Stefan Johansson

042-14 17 47
070-966 69 04

Kontakt & annonsering:
E-post: byaforeningen@allerum-hjalmshult.se
Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se
Vi finns även på Facebook!
Valberedning:
Sven Broddesson: sven.broddesson@gmail.com

