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 BYABLADET 
28/2 ROMPROVNING 

Fredag 28 februari kl. 18.00 samordnar vi en ny 
spännande provning på Bishop Arms, Marina 

Plaza. Denna gång handlar det om rom och 
provningen kostar 325 kronor per person. 
Gemensam resa görs med stadsbussen som avgår 
kl. 17.10 från Hjälmshult, om man inte väljer att ta 
sig in på egen hand. Antalet platser är begränsade 
och anmälan görs i god tid till vår e-postadress 
eller per telefon till ledamot Stefan Johansson. 

5/3 ÅRSMÖTE & FÖRELÄSNING 

Onsdag 5 mars kl. 18.30 i AGIF’s klubbstuga är det 
dags för byaföreningens årsmöte och val av 

styrelseledamöter för kommande år. Efter mötet 
föreläser kommunekolog Widar Narvelo om natur 
och miljö kring Allerum. 

2/4 VÅRTIDER I TRÄDGÅRDEN 

Onsdag 2 april kl. 18.00 bjuder byaföreningen i 
samarbete med Ödåkra Uteplantor in medlemmar 
med gröna fingrar till information och inspiration 
inför årets alla trädgårdsbestyr. På plats i Ödåkra, 
Fleningevägen 69B, ges vi möjlighet till svar på 
våra frågor och även inköp av årets nyheter att 

plantera i rabatterna. Välkomna! 

27/4 VINPROVNING 

Söndag 27 april kl. 16.00 i församlingshemmet 
håller vi vårens vinprovning. Denna gång med 
gästspel från Italienska Magasinet (se mer på 
sidan 4) som kommer bjuda på viner för våren och 
grillen och till detta serveras även lättare tilltugg. 
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Byabladet sponsras av: 

Kommande aktiviteter 
Kostnad för provningen är 250 kr 
per person som betalas på plats och 
anmälan görs i god tid till föreningens e-postadress 

eller per telefon till ledamot Stefan Johansson. 

30/4 VALBORG 

Onsdag 30 april kl. 19.30 samlas vi traditionsenligt i 
Beens park och lyssnar till årets vårtalare, i skrivande 
stund ej bekräftad, samt tänder majbrasan. 

14/5 ÖPPEN GEMENSKAP 

Onsdag 14 maj kl. 14.30 i församlingshemmet står 
byaföreningen för värdskapet vid kyrkans öppna 
gemenskap. Sånggruppen Delfinerna underhåller. 

 

I annexet vid Prästaparken 

SKAPARNA 

Intresserad av att lära dig olika hantverk? 
Välkommen till Skaparna. I vår träffas vi 25/2, 11/3, 
25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5 samt 27/5. Det vi skapar 
kommer att säljas på vår Trädgårdsmarknad 29/5. 
För närvaro eller frågor, kontakta Eva Andreasson 
042-167024, Alison Dieden 0709-265084 eller Marie 
Thor 0706-472787. 

SAMTALSKVÄLLAR 

Välkommen in till fyra öppna samtalskvällar, 
torsdagar mellan 18.30 – 20.30. Fika, samtal och en 
kort andakt under ledning av präst Per-Olof 
Andersson och förs. pedagog Allan Sjöstedt. Kontakt 
och anmälan: per-olof.andersson@svenskakyrkan.se 
eller 042-167012. Aktuella datum är: 

27 februari, ”Och se allting var gott” 
En kväll om skapelsen och ansvaret för den 
13 mars, Mål och planering 
En kväll om, finns det en mening med allt 
27 mars, Måste vi prata om synd i kyrkan? 
En kväll om varför vi firar påsk i kyrkan 
10 april, Jesus, Jesus, Jesus 
En kväll om varför Jesus är så viktig i kyrkan 



  

Lakritsprovningen 

Måndagen den 14 oktober bjöd byaföreningen 
intresserade och sötsugna medlemmar på 
lakritsprovning på Ramlösa lakritsfabrik. 16 personer 
tog chansen att gotta sig i lakritsens alla former och 
samtidigt få en intressant historielektion. Sedan 
provningen avhölls har Lakritsfabriken öppnat nya 
provningslokaler kombinerat med café och butik på 
Ängelholmsvägen 34, snett emot Zoégas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinprovningen 

Vi var ett 20-tal medlemmar som samlades i 
församlingshemmet söndag eftermiddag den 20 
oktober för att prova viner inför höstens högtider. 
De viner vi provade var ganska kraftfulla och från 
Frankrike, Italien och USA. Ett dessertvin fick också 
plats och då blev det ett portvin, som ju kommer 
från Portugal. Efter själva provningen smakade det 
bra med en tallrik fylld med skinka, korv, ost och en 
del tillbehör och grönt. Stämningen var god, som 
vanligt, och kanske kan något av vinerna ha tilltalat 
deltagarna så pass att det står på inköpslistan till 
nästa bjudning. / Gunilla och Sven Broddesson! 

 

 

Resumé av höstens provningar 

Ett litet tips! 
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Helsingborgs stad har låtit göra en app till din 
smartphone genom vilken du på ett enkelt sätt kan 
felanmäla saker som rör stadsmiljön, exempelvis 
trasig gatubelysning. Till anmälan går det även att 
bifoga ett fotografi samt med 
hjälp av telefonens GPS delge 
exakt position för det som bör 
åtgärdas. Appen heter (logiskt) 
”Felanmälan Helsingborgs Stad” 
och finns att ladda hem via 
App store eller Google play. 
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 Remissyttrande trafikplan 
Allerum-Hjälmshult har lämnat remissyttrande på 
Helsingborgs förslag till ny Trafikplan 

Sedan förra Trafikplanens antagande (2006) har det 
hänt en del positiva åtgärder avseende trafiken i 
Allerum-Hjälmshult. Cykelvägen mellan Allerum 
och Mariastaden har knutits ihop. Kollektivtrafik 
har kommit och gått för att sedan komma tillbaka 
igen. Först fick byarna bussanslutning till såväl 
Kattarp som Ödåkra genom buss linje 94 (ett tidigt 
försök till linjelagd skolbusslinje). Buss linje 94 
drogs sedan plötsligt in för att till viss del ersättas 
av stadsbuss linje 5 (med tillhörande bussgata vid 
väg 111/Mariastaden). Problemet att ta sig på ett 
trafiksäkert sätt utan bil kvarstår dock än idag. 
Vidare har ett försök till kommunikationsmöjlighet 
till Jonstorp och Arild genom regionbuss linje 224 
etablerats hösten 2013. Buss linje 224 är även den 
en s.k. ”skolbusslinje”. Bil- och lastbilstrafiken har 
dock inte reducerats utan, precis som i många 
andra byar, snarare ökat på Jonstorpsvägen. 
Mycket av trafikproblemen baseras, precis som på 
Drottning- och Järnvägsgatan, på genomfartstrafik. 
Trafikstrategin bör här påtala hastighetsdämpande 
åtgärder som t.ex. hastighetssänkning till 40 km/h, 
chikaner, övergångsställen för att reducera, eller 
snarare uppmuntra en fortsatt genomfartstrafik. En 
direktgående regionbusslinje mellan Arild-Jonstorp-
Mjöhult-Hjälmshult-Allerum-Helsingborg, utan 
bussbyte i Hjälmshult, måste också bli verklighet.  

Landsbygd i Trafikstrategin  

I förslaget till Trafikstrategi är landsbygden i 
allmänhet och Allerum-Hjälmshult i synnerhet mer 
eller mindre bortglömd. Det står i och för sig att 
”Trafikstrategin innehåller mål för all sorts trafik 
och handlar om hur en önskad trafikutveckling kan 
skapas tillsammans med ett trafiksystem som 
stärker staden. Målen i trafikstrategin ska leda till 
att Helsingborg utvecklas på ett hållbart sätt och 
att staden blir tillgänglig och trygg”. Det står 
således inget direkt uttalat om hur en önskad trafik 
kan utvecklas på ett hållbart sätt även på 
landsbygden. 

Kollektivtrafik på landsbygd  

Varför behövs kollektivtrafik på landsbygden? Vi 
bor glest, har bil i stor omfattning och ska från ett 
ställe där vi inte är, till ett ställe dit vi inte vill åka, 
på en tid som inte passar oss. Detta kan på ett 
enkelt sätt lösas genom att ”De effektiva och 
populära regionbussarna har genom samordning 
med skolskjutsresor fått ett bättre utbud med 
större turtäthet även i mer glesbebyggda 
områden” samt ”Hållbart resande på landsbygden 
underlättas genom satsningar på cykelvägar och 
pendlarparkeringar samt effektiv busstrafik kan 
skapas genom att regionbusslinjer integreras med 
skolbusstransporter”. Problemet här är att det är 
fler än skolelever som är i behov av goda 
bussmöjligheter även på landsbygden. Framförallt 
finns det ett behov att lyfta blicken från 
Helsingborg och samordna kollektivtrafik och 
cykelleder även med andra kommuner som 
Höganäs och Ängelholm. Det är samtidigt en 
förlegad syn att boende i en kommun enbart måsta 
ha goda kommunikationer till huvudorten i 
kommunen. Idag sker arbets- och även 
skolpendling såväl inom som mellan kommuner. 
Det har våra enkätutskick i byarna visat.  

Gång- och cykelvägar på landsbygd  

I Trafikplanen står det att ”ett utvecklat cykelnät på 
landsbygden skulle gynna boende. Särskilt viktigt är 
att det finns attraktiva cykelstråk till stationerna”. 
Cykelbanor är ofta bra när man cyklar inom en ort, 
men inte om man cyklar mellan olika orter, jmf. 
Allerum-Ödåkra, Allerum-Laröd/Hittarp, Allerum-
Kattarp där det idag inte finns goda eller 
tillfredsställande gång- och cykelvägar. Förutom 
tidigare nämnda cykelkoppling mellan Allerum-
Mariastaden har inget hänt på cykelfronten. Det 
finns självklart en koppling mellan mängden 
cykelbanor och antalet cykelresor. Det gäller även 
att skapa cykelbanor som är lätta att följa.  

Förslag på GCR-leder i Allerum-Hjälmshult med 
omnejd  

Som vi skrev i föregående blad ligger även mycket 
av arbetet kring den förstudie av gång-, cykel- och 
ridleder (GCR-leder) till grund för Allerum-
Hjälmshults Byaförenings remissvar avseende 
Helsingborgs Trafikstrategi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse: 

Ordförande 
Michael Johansson  070-678 25 18 

Sekreterare & redaktör 
Fredrik Löthman  0725-490 900 

Kassör 
Gunilla Broddesson  042-931 83 

Hemsidesansvarig 
Lars Chrisén   042-21 23 47 

Övriga ledamöter 
Johan Ekelund   042-14 17 47 
Stefan Johansson  070-966 69 04 

Kontakt & annonsering: 

E-post: byaforeningen@allerum-hjalmshult.se 
Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se 
Ni hittar oss även på Facebook! 

Valberedning: 

Sven Broddesson: sven.broddesson@gmail.com 
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Styrelsen 

I fokus hos styrelsen 
Just nu har styrelsen litet extra fokus på trafikfrågor. 
Förutom remissyttrandet på kommunens plan för 
framtiden, enligt föregående sida, kommer vi inom 
kort att gå ut med några enkla enkätfrågor som berör 
området trafik inom byarna. Vi önskar få en bild av 
hur våra medlemmar upplever olika saker. Enkäten 
kommer att finnas på internet och länkas till via 
hemsida och Facebook. Dessutom har styrelsen 
etablerat kontakt med trafikpolisen i ett försök att få 
till fler och mer varierade hastighetskontroller. Om 
du har någon fundering eller specifik frågeställning 
som är trafikrelaterad tar vi gärna emot dessa via 
hemsida, e-post eller Facebook. 

Medlemsavgift 
Medlemskap i Byaföreningen kostar 175 kronor 
per hushåll. Avgiften är bland annat grund för 
att vi aktivt ska kunna samverka och bidra till 
god gemenskap genom olika aktiviteter, delge 
information via skrift och hemsida samt på olika 
sätt sponsra lokala samarrangemang. 

Avgiften betalas till PlusGirokonto 461 27 08 – 0 
och vi ber er att tydligt ange 
adress och samtliga namn i 
ert hushåll för att vi ska kunna 
föra en korrekt medlems- 
förteckning. Tack för ert stöd! 

… drivna och engagerade, framför allt 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 inför vårt kommande 
årsmöte då inval sker. 

Vi söker fler… Kort om Italienska magasinet 

Vårens vinprovning kommer att genomföras av 
sommelier Catarina Palo, representant för Italienska 
magasinet. Det lilla företaget bedriver privatimport 
och försäljning av exklusiva italienska viner via sin 
hemsida där man även kan teckna abonnemang och 
få hem nya spännande viner varannan månad. 
 
Ni hittar butiken på shop.italienskamagasinet.se 


