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

Kommande aktiviteter
17/10 WHISKYPROVNING
Lördag 17 oktober kl. 18.00 på golfrestaurangen.
Följ med oss på en resa i den skotska maltwhiskyns värld. Under ledning av Roger Larsson,
mångårig ordförande i SWA – Svenska Whisky
Associationen - kommer ni att få en introduktion
om skotsk maltwhisky. Vi kommer att avnjuta fyra
sorters whisky, lite roligare än vad ni kanske
normalt dricker hemma, samtidigt som vi gör en
resa från korn till njutning.
Kostnad: 300 kr/person, betalas på plats, och då
ingår whiskyprovning samt mat och dryck efteråt.
Medtag fyra egna whiskyglas!
Passa på att anmäla er snarast - antalet är
begränsat till 30 personer för maximal upplevelse!
Anmälan sker till kassör Gunilla Broddesson på
tlfn: 070-727 83 77 alt. föreningens e-postadress.
Välkomna!
18/11 STUDIEBESÖK KARTONGBOLAGET
Onsdag 18 november kl. 19.00 återkommer
möjligheten att få se byns största verksamhet och
höra historien bakom älgen som pryder deras
parkering. I Kartonbolagets moderna fabrik på
Allerumsvägen 330 produceras allt från små unika
serier upp till serier om miljontals förpackningar –
helt efter kundens önskemål.

Byabladet sponsras av:

Primärt jobbar Kartongbolaget med alla typer av
solidkartong och har möjlighet att trycka alla färger,
lacker och effekter som kunden önskar. De är
dessutom vänliga att även trycka vårt Byablad.
Studiebesöket är gratis men ni behöver anmäla er till
kassör Gunilla Broddesson på tlfn: 070-727 83 77 alt.
föreningens e-postadress.
Missa inte detta besök – en favorit i repris!
29/11 GRANTÄNDNING
Första advent, söndag 29/11 mellan kl. 13-16
samordnar vi en liten julmarknad vid skjutbanan
(infart mellan Jonstorpsvägen 349 & 353). När
mörkret sedan faller går vi tillsammans bort och
tänder julgranen vid bussvändplatsen i Hjälmshult
(korsningen Jonstorpsvägen – Tursköpsvägen).
Mer detaljerad information kommer att presenteras
på vår hemsida och facebooksida längre fram.
Är du intresserad av att sälja eller arrangera något på
marknaden? Kontakta sekreterare Fredrik Löthman
på tlfn: 0725-490 900 alt. föreningens e-postadress.

Ljudanläggning
Byaföreningen investerade förra året i en bättre
ljudanläggning att använda vid exempelvis valborg.
Denna anläggning är föreningens medlemmar
välkomna att hyra för 300kr/dygn till karaokefesten
eller kalaset.
Vid intresse, kontakta ledamot Lars Chrisén.

Sidan 2

Resumé från vårens aktiviteter
Studiebesök tvålfabriken Victoria
Den 8 april samlades omkring 20 förväntansfulla
personer utanför tvålfabriken Victorias byggnad på
Muskötgatan på Berga. Där välkomnades vi av
företagets VD Andreas Freij som först tog oss med in
i konferensrummet för en mycket intressant
historieberättelse om företaget, deras produkter och
tillverkning.
Företaget, som är ett privatägt familjeföretag,
tillverkar främst hårdtvål under egna varumärken av
hög kvalité som säljs över stora delar av världen men
även ”private labels” till välkända företag,
hushållsprodukter i både fast och flytande form samt
hotelltvålar utgör en stor del av produktionen. Det
första tvålkoket gjordes år 1914 men företaget
startade redan 1905 och producerade då stearinljus.
Victoria Scandinavian Soap har sedan 1924 äran att
titulera sig Kunglig Hovleverantör.
Efter en god kopp kaffe och spännande lektion i
tvålens historia delades vi in två grupper, fick ta på
oss stiliga skyddskläder, och blev guidade genom
själva produktionshallen för att beskåda hur en tvål
blir till och förpackas. När rundturen var slut fick alla
en liten påse med väldoftande tvål att njuta av i
badet hemma.
Vi tackar varmast för ett spännande och trevligt
besök och gästvänligheten från Andreas Freij.
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Familjedag med riddarspel
Den 10 maj samordnade Byaföreningen tillsammans
med ryttarföreningen Kentaur en familjedag med
riddarspel. Vi höll till i skogen kring skjutbanan i
Hjälmshult och det blev en mycket välbesökt
tillställning som även bjöd på marknadsknallar,
bågskytte, grillning m.m. En del, framför allt barn,
förgyllde dagen genom att komma utklädda, de
flesta till riddare men även en stor tupp sågs sprätta
runt på området.
Dagens huvudakt utgjordes av ett spännande och lite
läskigt teaterspel med riddare och hästar från
Kentaur som visade upp sin skicklighet.
Vi hoppas att alla uppskattade dagen och vi önskar
tacka alla inblandade för en lyckad tillställning. Ett
särkilt tack till Rolf Lycktoft och Hans Lundgren för
hårt arbete att göra dagen möjlig samt till deltagarna
i Kentaur som ställde upp till självkostnad. Som
motprestation var delar av styrelsen p-vakter vid
deras stora föreställning under en helg i augusti.
Vi hoppas även att vi får möjligheten att återkomma
med en ny familjedag nästa år.

AGIF - en pigg och välmående 90-åring
I år firar Allerums Gymnastik- och Idrottsförening 90
år (1925-2015). Allerums GIF är en välmående, ideell
förening som har såväl ungdoms- som seniorverksamhet inom både fotboll och bordtennis.
Det firades bl.a. med en mycket lyckad jubileumsdag
på Ryvallen den 5 september med match mellan
Allerums brandkår och mammor samt turnering
mellan fyra generationers A-lag!

På kvällen var det fest med 150 trogna Allerums
GIF:are. Där fanns även en uppblåsbar fotbollsplan
och Byaföreningen sponsrade med hoppeborg.
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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.
Anmälan är inte bindande!

Allerum-Hjälmshults Byaförenings styrelse:
Ordförande
Michael Johansson

070-678 25 18

Sekreterare & redaktör
Fredrik Löthman

0725-490 900

AGIF – Bordtennis

Kassör
Gunilla Broddesson

042-931 83

Plats: Allerums sporthall
Måndagar: 17.00 - 18.00 Nybörjare + leka pingis
Torsdagar: 18.00 - 19.00 Nybörjare + ungdomsgrp
Torsdagar: 19.00 - 21.30 Fritt m kompis + ungdomsgrp

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

Seriespel hösten 2015
28/11 B-laget – Sölvesborg B
28/11 B-laget – Laholm BTK

Div.2 Södra
10.00
14.00

Seriespel våren 2016 Div.2 Södra - 16/1+6/2+3/4
Seriespel våren 2016 Div.3 Sydöst - 2/4

Kontakt & annonsering:

Ungdomsgruppen + leka pingis
Annamaria, Linus, Emil, Kornel, Moumen, Albin F,
Kasper, Elliot, Kelvin, Eskil C, Eleonora, Evelina,
Buonto

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

Fritt spel med kompis-gruppen
Henrik, Mikael S, Eskil T, Glenn, Stefan, Lars, Mikael M,
Johan, Jonathan, Niklas, Jonny Å, Jonas, Kristoffer,
Jörgen, Anders Å, George, Sven Inge, Bengt

Sven Broddesson: sven.broddesson@gmail.com

Valberedning:

Tränare
Eskil T, Staffan, Johanna och Bengt

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.
Tack för ert stöd!

Från vänster: Lars Chrisén, Marcus Löfwall, Linda
Addario, Michael Johansson, Johan Ekelund, Gunilla
Broddesson, Fredrik Löthman.
Ej på bild: Stefan Johansson och Sofie Hallberg

