Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv
www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i augusti 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
3 aug kl. 18.00
5 aug kl. 18.00
6 aug kl. 14 & 18
7 aug kl. 14 & 18
9 aug kl. 19.00
11 aug kl. 19.00
20 aug kl. 10.00
22 aug
23 aug kl. 18.00
24 aug kl. 13.30
27 aug
4 sep kl. 13.00

Teater i hembygdsgården obs tiden!
Teater i hembygdsgården
Teater i hembygdsgården
Teater i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Hasslövsloppet!
Skolstart i bygdeskolan
Berättarafton i hembygdsgården
SPF seniorerna temadag i Fågelsång
Cykelfest!
Sägenrallyt start hembygdsgården Hasslöv
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia
Torsdagar kl. 14.30-16.30 på boulebanan i
Torp - frågor kontakta Laila tel. 26188

GLÖM INTE CYKELFESTEN 2016!
Vi kör på samma upplägg som tidigare år, man blir tilldelad en
av kvällens totalt tre rätter som man bjuder sina 4 gäster på.
För att tiden och orken ska räcka, så har vi satt en cykel-gräns
på 2 km från hembygdsgården. Bor man längre ifrån får man
antingen ordna transport eller låna ett annat hem i byn för
kvällen. Är man flera som delar bostad ordnar vi det så man
får olika rätter.
När: Lördagen den 27 aug.
Anmälan: Senast 6 aug!
Alla blandningar på par är välkomna! Så ta med kärleken/ kompisen/grannen och anmäl dig till: Ameli
tel. 23272 eller ameli.karlsson@hotmail.com eller till Jenny tel. 26064 eller jennyfristrom@hotmail.com.
Vi hoppas på ännu en trevlig kväll!

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Välkommen
2 till hembygdsgården på berättarafton med
Bengt Bengtsson, 23 aug kl. 18.00.
Sägenrallyt med start från hembygdsgården den
4 sep kl. 13.00.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 20 AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Planera in lördagen den 20
augusti för Hasslövsloppet! Start vid Hasslövs
bygdeskola kl. 10.30. Vuxenrundan är 5 km och vi har
även ett kortare barnlopp med start kl. 10.00. Vi
bjuder på grillad korv och lite frukt serveras. Ingen
föranmälan behövs – bara kom !!. Info: Magda tel.
´å 175 eller magdalena.e.carlsson@gmail.com.
0708-640
BRANTE KÄLLA
De som ansvarar för naturreservatet på Länsstyrelsen
tycker att det är en bra idé att markera ut var dansbanan låg och kanske göra en skylt som berättar och
visar bilder på hur det såg ut. De vill ha in förslag från
oss hur det kan utformas. Du som är intresserad och vill
hjälpa till med idéer ombedes komma till Brante Källa
den 8/8 kl 18:30 så diskuterar vi hur det skulle kunna se
ut. Om du inte kan komma den kvällen så är du
välkommen med dina synpunkter till mig 0705826182.
Rose-Marie
DRAGNING SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Ny dragning var det den 11 juli, vi gratulerar följande,
vinsterna delas ut av medl.försäljarna:
453-493-153-310-295-203-449-474-64-286-323-407318-396-345-28-347-393-180-26-466-224-389-409-25111-11-415-421-40-370-356-92-112-140-63-3-269-311359-498-172-383-483-302-168-378.
SPF seniorerna
Temadag i Fågelsångs festplats onsdagen den 24
augusti kl.13.30 (samling 13.15 – 13.30).
Enligt önskemål återkommer vi med ”nygammalt
program”. Förband: Åke Sjöö o Berthel Andreasson
Huvudtalare: Kåseri av ambassadörshustrun Ewa
Thorén. Kaffepaus med lite lätt musik.
Musiktimme: Orkesterledaren Thorleif Torstensson (f.d.
Thorleifs) underhåller och bjuder på ”Gamla godingar”
Lotteridragning. Inträde: 60 kr/pers. inkl. kaffe med
dopp. Ingen anmälan.
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna!
Div 5 A-lag herrar hemmamatcher:
Lör 13/8 kl. 14.00 Hasslövs IS – Åsa IF
Fre 19/8 kl. 18.30 Hasslövs IS – BKWalldia
Fre 2/9 kl. 18.00 Hasslöv IS – Väröbacka GIF
Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Sön 28/8 kl. 14.00 Hasslövs IS – Roj Ava FF
Sön 4/9 kl. 13.00 Hasslövs IS – BK Walldia

FIBERUTBYGGNAD I VÅRA BYGDER!
Nu går det äntligen framåt och det vi arbetat med i
flera år ser ut att bli verklighet. Det är en fantastisk
möjlighet som vi har fått genom Region Hallands beslut
att till stor del finansiera bredbandsutbyggnad på
landsbygden. IP Only är företaget som vann upphandlingen.
Det är en unik investering för att alla ska kunna bli
uppkopplade med en bra fiberanslutning. Det är ett
skifte av teknik och kopparledningarnas tid är förbi.
Det gäller att passa på nu. Det blir mycket dyrare för
den som väntar.
Området som är aktuellt för beställning, är söder om
väg 24 och öster om E6. Senare går man vidare genom
hela Halland.
Den 20/7 har 324 stycken en bekräftad beställning.
114 i Hasslöv, 95 runt Våxtorp, 48 i Skottorp och 48
kring Ränneslöv.
Vi kommer att uppdatera siffrorna postnummervis på
byalagets hemsida. Pappersbeställningarna tar ca 14
dagar att få bekräftade. Fibergruppen har lista på
beställda anslutningar. På hemsidan kommer vi att
lägga ut information allt eftersom arbetet framskrider.
Vi måste bli minst 70% av de 1700 som fått erbjudandet
för att bygget ska komma igång. Så påverka grannar
och andra ni känner i området.
Anmäl före den 7/8. Annars får vi kanske vänta på
grävskoporna!
Och åter igen – den intresseanmälan som gjordes före
sommaren är inte aktuell längre. Ni måste beställa er
anslutning hos IP Only. Antingen genom pappers
blankett eller på deras hemsida.
Beställnings blanketter samt skyltar att sätta upp på
infarten finns i gamla fryshuset i Torp, bredvid Balans
Ekonomi.
Om det är något ni undrar så ring kundtjänst på IP Only:
tel 0200-43 00 00 eller ta kontakt med någon i
fibergruppen.
Hälsningar från Bo, Paul, Jörgen, Urban och Ingemo
Kontaktuppgifter fibergruppen:
Urban Carlsson 0720-506666
epost: urban@backagard.se
Bo Bertilsson 0709-94720
epost: bertilssonbo52@gmail.com
Paul Hall 0709-734352
epost: eva.hall@bastad.se
Jörgen Johansson 0733-373439
epost: jorgen.johansson@blixtmail.se
Ingemo Johansson 0708-234459
epost: ingemo.johansson@laholmsbredbandsbolag.se

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 aug kl. 14.00 Mässa Våxtorp hemvändarsöndag
10 aug kl. 18.30 Kyrkogårdsvandring Hasslöv, fika, andakt
14 aug kl. 10.00 Mässa Hasslöv
17 aug kl. 18.30 Kyrkogårdsvandring Våxtorp, fika, andakt
21 aug kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet,
korvgrillning
28 aug kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet,
korvgrillning
4 sep kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
Välkomna till vår kyrka!

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag
Vår epostadress: hasslovsbyalag@gmail.com
Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd,
hör av Dig till någon i styrelsen:
Rose-Marie Gustavsson
ordförande, tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson
vice ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Eva Hall
sekreterare, tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Magdalena Carlsson
ledamot, tel. 0708-640175
Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543
Jenny Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-9498944
Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer
689-6948 eller till någon i styrelsen. För hushåll
utanför Hasslöv är medlemsavgiften 200 kr. För
utombys som vill ha bladet på e-post är det 150 kr i
medlemsavgift.
Från och med 2016 års medlemsavgift, kan du även
swisha medlemsavgiften till oss via nr 1235208475,
ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som
betalt.

