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Kommande aktiviteter
22 & 29/10 BYDIALOG OM STRÅK
Onsdagarna 22 och 29 oktober mellan kl. 19-21 i
AGIFs klubbstuga genomför byaföreningen en
öppen dialog om möjligheterna att utveckla våra
gång-, motions-, cykel-, rid- samt kulturstråk inom
byarna. Kom förbi någon av kvällarna och bidra
med era åsikter och tankar kring frågan.
26/10 VINPROVNING
Söndag 26 oktober kl. 16.00 i församlingshemmet
går höstens vinprovning av stapeln. Vi provar
några av höstens nyheter och kanske även ett
mousserande. Som vanligt serveras även tilltugg.
Priset är satt till 150 kr/person, betalas på plats,
och därmed kan vi satsa på lite bättre viner. Tag
med 4st vinglas samt anmäl er till munskänk
Gunilla Broddesson på telefon 042-931 83
alternativt till byaföreningens e-postadress,
byaforeningen@allerum-hjalmshult.se.

Efter denna intressanta runda som sträcker sig från
tillverkning till rökning så kommer vi även att få
provsmaka några av dessa delikata produkter.
Passa på att för endast 150.- kunna komma innanför
dessa lyckta dörrar och även få med lite produkter
hem till ett värde av cirka 100.- Prinskorven som vi
binder kommer kunna hämtas lite senare då den
måste tillagas först.
Anmälan ska göras senast onsdag 29 oktober till
ledamot Linda Addario på telefon 0708-214 550
alternativt till byaforeningens e-postadress,
byaforeningen@allerum-hjalmshult.se. Först till
kvarn, byaföreningens medlemmar har förtur.

Ett gott vin kan lysa upp den dystraste höstkväll!
12/11 STUDIEBESÖK PER I VIKEN
Onsdag 12 november kl. 18.00, S:t Andreas väg 10
i Höganäs. Besöket tar mellan 1,5 – 2h och är
begränsat till max 20 personer.
Välkommen till Per i Viken. Här kommer vi få en
rundtur i fabriken samtidigt som ägaren Claes
berätta den intressanta historien om Per i Viken
korven och hur dem framställer sin korv idag.
Vid prinskorvens bord kommer vi göra ett stopp
där alla kommer att få lära sig den ädla tekniken
att binda prinskorvar.
Byabladet sponsras av:

30/11 JULGRANSTÄNDNING
Första advent, söndagen 30 november kl. 16.00
tänds årets gran vid bussvändplatsen i Hjälmshult
(korsningen Jonstorpsvägen – Tursköpsvägen).
Eleverna i klass 6 kommer att sälja fika samt hålla ett
”bull-lotteri”, det kommer även att vara en fair trade
aktivitet och byaföreningen håller ett litet jullotteri.
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Tack för era synpunkter
Under nationaldagen bad vi alla besökare att tycka
till om saker som rör livet inom Allerum och
Hjälmshult. Det var många som då passade på att
utrycka sig och vi är mycket tacksamma för alla
inkomna synpunkter.
Vi önskar naturligtvis att höra fler åsikter och
synpunkter och välkomnar dessa via exempelvis vår
e-postadress eller Facebooksida.

Anslutning till stadsnätet
Byaföreningen har börjat nysta i möjligheterna för
utbyggnad av fibernät inom byarna. Av den
anledningen ber vi Er att gå in på www.gemigfiber.nu
och anmäla ert intresse till Öresundskraft som driver
stadsnätet. Ju fler som anmäler sig desto högre
prioritet kan vi därmed få hos Öresundskraft.
Möjligheten finns även att vi själva drar igång ett
utbyggnadsprojekt med hjälp av bidrag upp till 60 %
av kostnaden från Jordbruksverket. För att det ska
vara en tänkbar väg att gå behöver vi även här veta
vilket intresse som föreligger och har därför lagt upp
en enkel enkät via vår Facebook- och hemsida.
Oavsett metod behöver alla intresserade se till att
visa sitt intresse, så gå in och anmäl er nu och prata
även gärna med grannen!

Ny hastighetsbegränsning
I enlighet med Stadsbyggnadsförvaltningens
hastighetsplan har kommunen under sommaren
även genomfört en sänkning av tillåten hastighet
genom Allerum och Hjälmshult från 50 till 40 km/h.
En välkommen åtgärd som förhoppningsvis kan bidra
till att höja säkerheten och sänka bullernivån för alla
som bor och rör sig längs Jonstorpsvägen.
Vid den senast genomförda hastighetsmätningen
inom byarna, under våren 2014, kunde konstateras
att var tredje bilist valde att ignorera då rådande
hastighetsgräns och riskera böter eller indraget
körkort. Den högsta registrerade hastigheten uppgick
till anmärkningsvärda 129 km/h!
Vi ber er alla att respektera och följa den nya
hastighetsbegränsningen genom byarna, den är satt
av en anledning!
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Herrlaget summerar säsongen
Tränare Michael Johansson
Allerums GIFs A-lag slutade femma i årets division 6
Västra och missar därmed planerat kval mot
division 5. Lagets tränare Michael Johansson och
Nicolai Roesgaard tackar alla tappra AllerumHjälmshultsbor som troget kommit och stöttat
laget i vått och torrt under den gångna säsongen.
Nu väntar välförtjänt vila för att sedan ge sig
på kommande säsongs fotbollsutmaningar. Michael
och Nicolai kommer att fortsätta som tränare även
nästa säsong.
För B-laget återstår två matcher och de har
fortfarande chans att vinna sin serie.
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Medlemsavgift

Styrelsen

Medlemskap i Byaföreningen kostar 175 kronor per
hushåll och år. 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.

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse:

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 medlemsförteckning.
Tack för ert stöd!

Kommundialog
På kommunens initiativ har alla kringliggande byalag
inbjudits till information och dialog med
tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen.
Syftet är att två gånger per år allmänt informera om
saker som kan beröra oss som bor utanför
stadskärnan samt försöka skapa en dialog mellan
byalagen och de olika områdesansvariga vilket
förhoppningsvis kan leda till något bättre gehör för
våra olika sakfrågor och förbättringsförslag m.m.
Vid förra mötet framkom att kommunen avsatt en
mindre summa pengar att användas till små
önskemål inom de olika byarna. Styrelsen träffade
därför vår områdesansvarig och tittade närmare på
möjligheterna till förbättringar på och runt lekplatsen
i Hjälmshult. En lista på önskemål sattes ihop och vi
hoppas nu att en del kan bli verklighet till nästa år.
Bland annat förslogs gunga och rutschkana för
mindre barn, grillplats samt boulebana.
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Kontakt & annonsering:
E-post: byaforeningen@allerum-hjalmshult.se
Hemsida: www.allerum-hjalmshult.se
Ni hittar oss även på Facebook!
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