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

Kommande aktiviteter
22/2 VINPROVNING

8/4 ÖPPEN GEMENSKAP

Söndag 22 februari kl. 16.00 i församlingshemmet.
De viner vi kommer att prova avgörs av vilka
spännande nyheter som nu dyker upp på
Systembolaget. I vanlig ordning serveras en tallrik
med goda ostar och charkuterier till. Medtag fyra
glas. Provningen kostar 150 kr/person (betalas på
plats) och anmälan görs per telefon till kassör
Gunilla Broddesson eller till vår e-postadress.
Välkomna!

Onsdag 8 april kl. 14.30 i församlingshemmet står
byaföreningen för värdskapet vid kyrkans öppna
gemenskap. Denna gång är temat "Vägen i närbild När Sverige är som vackrast". Naturfotograf Ingmar
Skogar visar underbara naturbilder.

1/3 SÖNDAGSGRILL
Söndag 1 mars kl. 12.00 – 14.00 tänder vi grillen i
prästaskogen och bjuder på korv. Ta med vad ni
önskar dricka så ses vi för en mysig stund i
naturen. Vid regn får vi återkomma med nytt
datum. Håll därför koll på vår Facebook-sida.
3/3 ÅRSSTÄMMA MED SKJUT
Tisdag 3 mars kl. 18.30 avhålls byaföreningens
årsmöte på skjutbanan och val av styrelse för året.
Efter kaffet och de formella punkterna finns
möjlighet att få prova skjutbanan för intresserade.
8/4 STUDIEBESÖK TVÅLFABRIKEN
Onsdag 8 april kl. 18.00 på Muskötgatan 10
erbjuds föreningens medlemmar ett besök på
tvålfabriken Victoria Scandinavian Soap. Sedan
tidigt 1900-tal har man här tillverkat svensk tvål av
högsta kvalitet och blivit utnämnd till Kunglig
Hovleverantör. Antalet platser är begränsat till 20
personer och anmälan görs till vår e-postadress
eller per telefon till kassör Gunilla Broddesson.
Byabladet sponsras av:

30/4 VALBORG
Torsdag 30 april kl. 19.30 samlas vi traditionsenligt i
Beens park, lyssnar till årets vårtalare, Martin
Jörgensen (Lakritsfabriken), och tänder majbrasan.
KOSLÄPP
Byaföreningen håller kontakt med lokala bönder om
möjligheten att kunna bjuda in boende i samband
med att de släpper ut sina kor på grönbete under
våren. Vi återkommer med mer information om
detta via hemsida, mail och Facebook.

Teaterombud
Passa på!
Styrelseledamot
Sofie Hallberg har
blivit utnämnd till
byaföreningens
teaterombud. Detta
innebär att ni som
beställer biljetter via ombudet får rabatt. En
vuxenbiljett till Storan kostar då 150kr istället för
ordinarie 230kr och till Lillan 140kr, istället för
ordinarie 220kr.
Skicka ett mail till Sofie på e-postadress
sofie.hallberg@live.se och ange föreställning, datum
och tid samt antal personer som ska gå så
vidarebefordrar hon ert bokningsnummer så snart
teatern har bekräftat beställningen. Ni hämtar sedan
själva ut era biljetter senast en timme innan
föreställningen börjar.
Hoppas ni får många fina upplevelser på vår
underbara stadsteater!
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Resumé från höstens aktiviteter
Vinprovning
Söndagen den 26 oktober hölls höstens vinprovning i
vårt fina församlingshem. Vi hade vid ett tidigare
tillfälle kommit överens om att höja nivån på våra
provningar ett snäpp, och därför inledde vi med en
champagne och detta satte igång smaklökarna hos
deltagarna. De andra tre vinerna var av det kraftfulla
slaget, för att passa till höstens menyer med t ex
viltkött. Det blev ett spanskt, ett från Nya Zeeland
och ett från Kalifornien.
När alla smakat och tyckt till, kom vi fram till att det
spanska Conde Valdemar med druvan Tempranillo
avgick med segern. Efter provningen väntade en
välfylld tallrik med ost och goda charkuterier som åts
med stor aptit till det resterande vinet.
Studiebesök
Den 12 november var vi ett gäng på ca 25 personer i
åldrarna 7-69 år som deltog på ett studiebesök hos
Per i Viken (som sedan 2002 ligger i Höganäs). Vi
träffade Claes Persson som idag äger fabriken och
fick ta på oss ”snygga” skyddskläder. Claes guidade
sedan runt oss samtidigt som han berättade hela
historien om företaget. Efter en stund delades vi in i
två grupper där hälften av gänget fick träffa Claes
son som hade dukat upp en läcker buffé med
smakprover. Jösses va gott det var, och oj vad vi åt.
Andra gänget fick samtidigt lära sig konsten att knyta
prinskorvar vilket inte var någon lätt sak, men kul.

Efter att de båda grupperna bytt plats och alla knutit
ett par meter prinskorv och provat alla godsaker fick
vi se resten av fabriken. När det sedan var dags för
hemgång fick alla med sig en härlig ”goodiebag”. Det
blev ett väldigt roligt och uppskattat besök och vi
önskar tacka alla som deltog men framför allt Claes
som bjöd oss på roliga historier och goda smakbitar.
Prinskorvarna som vi själva knutit hämtades efter
några dagar när de var färdigrökta och grillades
sedan vid julgranständningen så att alla fick smaka.
Grantändningen
Vid förra årets grantändning ville vi försöka utveckla
traditionen till något mer. Vi hade därför bett om att
få låna den gamla skjutbanans område där vi,
tillsammans med elever från klass 6 och Slottstallet,
ordnade en liten marknad. Arrangemanget föll
ganska väl ut och till nästa gång hoppas vi kunna
bygga på med fler aktörer samt börja något tidigare
på eftermiddagen.
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Anpassning av busshållplats

Utveckling av lekplats

Byaföreningen har fått information om att
Skånetrafiken tillsammans med Trafikverket ska
genomföra en tillgänglighetsanpassning av
busshållplatsen i Hjälmshult (Fåglebäcksgatan). I
samband med detta hoppas vi även kunna få till
stånd några ytterligare förbättringar för våra
resenärer såsom väntkur, cykelställ och en
trafiksäker av- och påstigningsplats för bil.

Som vi informerade om i förra byabladet avsatte
kommunen förra året en mindre peng till projekt
inom stadens kringliggande byar och vi framförde
då ett önskemål om att utveckla lekplatsen i
Hjälmshult. Vi har nu fått följande positiva respons
från områdesansvarig Robert Mason; ”Boulebana
med tillhörande markutrustning med grill kommer
på plats, likaså en rutschkana för barn, den
monteras dock inte förrän efter nyår men ytan
kommer att vara i ordning. Vidare tar vi bort
buskarna bakom lekplatsen.”

I skrivande stund inväntar vi återkoppling och tid
för möte med Trafikverket för att diskutera våra
behov och önskemål.

AGIF Bordtennis
Allerums idrottshall
Träning för nya: (rack finns att låna)
Måndagar 17.00 - 18.30
Torsdagar 18.00 - 19.00
Seriespel senior:
A-laget div2 södra: 8/3 starttider: 10.00, 14.00
B-laget div3 västra: 14/3 starttider: 10.00, 14.00
C-laget div4 Skåne: 5/3 starttid: 19.00
Medlemsavgift/träningsavgift 2015 är 200:-/400:Välkomna!

Vi väntar nu med spänning på att arbetet med
ovanstående ska komma igång och hoppas kunna
genomföra en liten officiell nyinvigning av
lekplatsen under tidig vår. Håll utkik efter dag och
tid via hemsida, mail och FAcebook.

AGIF jubilerar
"En pigg 90-åring"
Allerums GIF firar i år 90 år som förening vilket
kommer att firas på olika sätt under året. Följ gärna
Allerums GIF på deras hemsida
www.allerumsgif.se för kontinuerlig information.
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Anslutning till stadsnätet

Styrelsen

Vi påminner er om 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.

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse:

Nytt
rekord!
Under förra året slog vi nytt rekord i antalet
medlemmar i byaföreningen, hela 393 personer!
Vi tackar alla medlemmar och hoppas att ni vill bidra
till ett lika bra 2015.

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
Stefan Johansson
Linda Addario
Marcus Löfwall
Sofie Hallberg

042-14 17 47
070-966 69 04
0708-214 550
0706-289 318
0766-26 26 60

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

Medlemsavgift
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.
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.

Från vänster: Lars Chrisén, Marcus Löfwall, Linda
Addario, Michael Johansson, Johan Ekelund, Gunilla
Broddesson, Fredrik Löthman.

Tack för ert stöd!

Ej på bild: Stefan Johansson och Sofie Hallberg

