Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i december 2016….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
3 dec kl. 14-16
4 dec kl. 13.00
5 dec kl. 18.30
7 dec kl. 19.00
13 dec kl. 14-16
17 dec kl. 16.00
20 dec kl. 18.00

Julöppet i hembygdsgården
SPF julbord Hasslövs bygdegård
Skolans luciatåg i bygdegården med auktion
Styrelsemöte byalaget
Hasslövsträffen julavslutning
Tomten i skogen
Skolavslutning i kyrkan

9 jan kl. 19.00
10 jan
11 jan kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Skolstart
Styrelsemöte byalaget

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia
Torsdagar kl. 14.30-16.30 i skolans gymnastiksal - frågor kontakta Laila tel. 0730557672

Tomten i skogen!
Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från
julstök och stress, ta med barn och/eller barnbarn och
kom med lördagen den 17 december. Vi samlas kl. 16.00
på Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in
med facklor i den mörka skogen. Där träffar vi tomten
och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten
delar ut kostar 20 kr och godisbiljetter säljes vid parkeringen. Byalaget serverar varm glögg, saft, pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

JULÖPPET I HEMBYGDSGÅRDEN
Lördagen 2den 3 december kl.14-16 är det öppet hus i hembygdsgården. I den gamla affären kan du handla lite av varje
inför julen och smaka på glögg. Det finns olika lotterier med
fina vinster. Kaffe med kakor serveras.
Välkomna in hälsar Hasslövs hembygdsförening.
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar
sista Hasslövsträffen i hembygdsgården innan juluppehållet.
Kaffe till självkostnadspris.
Tisdagen
´å den 13 decemberber kl. 14-16. Julklappsspel och
gott julkaffe med ”julakaga”. Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
GRATTIS TILL BEBISAR:
Marit och Håkan Larsson, Gullhöjden
har fått en flicka.
Sara Nilsson och Tobias Johansson,
Torpvägen har fått en flicka.
SPF Seniorerna
4 december 13:00 Julbord i Hasslövs Bygdegård. Pris 280 kr.
Grötfest i Skoskumsgården, Skummeslöv den 13 jan kl 17:00.
Anmälan till Torsten 30458.
NÅGON SOM VILL HJÄLPA TILL??...
Vindskyddet vid f d Mulleplatsen eller platsen där vi träffar
tomten i skogen är i väldigt dåligt skick.
Vi är några i byalaget som tänker försöka bygga ett nytt till
våren. Det behövs både materiel och arbetskraft för att få
det färdigt så fort som möjligt.
Det är många som använder vindskyddet och grillplatsen, så
det vore kul om vi kunde hjälpas åt.
Har du tid och möjlighet kan du anmäla dej till Nicolas på tel.
tel. 260 64, 070-6247543.
JULGRANEN STÅR PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska kontoret för den fina
julgranen som kommit på plats. Den pryder sin plats!

LUCIATÅG OCH JULAUKTION
Hasslövs bygdeskola bjuder in till
luciatåg i bygdegården den 5 dec.
kl. 18.30. Kaffeservering, lotteri
och auktion.
Bidrag till auktionen mottages
tacksamt, kontaktperson Mona Svensson tel. 070-5304585.
Den 20 december kl 18.00 bjuds det in till julavslutning i
kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna.
Renovering av bodarna som ska inhysa förskolan pågår och
det är fortfarande inte satt något startdatum, då vi vill att
lokalerna skall vara i prima skick innan något datum utlovas.
Ordförande Veronica Svensson
LITE MER FRÅN SKOLANS VÄRLD
Hasslövs Bygdeskola behöver ett torkskåp för att torka blöta
overaller och vantar mm efter rasternas lekar. Ska du byta ut
ditt fungerande skåp, ring oss 26127!
Vi som var i kyrkan en tisdagskväll i november fick uppleva
mycket sång, musik och kärlek förmedlat av Malin Olsson och
skönsjungande barn till vackert pianoackompanjemang. Tänk
vilka förmågor vi har i Hasslöv! Tack för att ni förgyller vår
vardag!
Lyckliga barn som får gå i Hasslövs Bygdeskola! Här händer
det mycket utöver den vanliga verksamheten. Det har varit
filmkväll och pysselkväll och fin kalkonmiddag. På öppet
huskvällen kom många besökare. Ganska många var nyfikna
på skolan och vill kanske börja här.
Rose-Marie Gustavsson, personal skolan
FIBER
Nu är beslutet fattat från IP Onlys sida att starta bygget för
fiber i Hasslöv och för hela området söder/väster om väg 24.
Det är ett efterlängtat beslut eftersom det gått lite trögt med
anmälningarna i vissa områden.
Nu gäller det för den som vill vara med och ännu inte anmält
sig att skynda på. Processen med tillstånd från berörda
myndigheter pågå, t ex Trafikverket och länsstyrelse.
Markägare som blir berörda av nedgrävningen av fiber
kommer att kallas till möte av IP Only. Var och en kommer
att få möjlighet att yttra sig över dragningen för att det ska
kunna ske så smidigt som möjligt. Ett förslag om bygdepeng
kommer att diskuteras. Vilket kan innebära att IP Only
finansierar utrustning som kan användas för digital teknik i
t ex bygdegårdar, hembygdsgårdar eller skolor som ersättning för att man får gräva ner fiber hos enskilda markägare.
Ersättning för skador på gröda och skog kommer att hanteras
i särskild ordning och vara en uppgörelse mellan IP Only och
brukaren av marken vid varje enskilt tillfälle.
Fibergruppen ställer sig försiktigt positiv till en sådan lösning.
Det går fortfarande att anmäla sig. Antingen via IP Onlys
hemsida eller med pappersblanketter som finns i gamla
fryshuset vid Balans Ekonomi i Torp.
Hälsningar från Bo, Paul, Urban, Jörgen och Ingemo

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
Sön 4 dec kl. 14.00

Familjegudstjänst Våxtorp

Sön 11 dec kl. 16.00

Musikgudstjänst Våxtorp

Sön 18 dec kl. 10.00

Mässa Hasslöv

Lör 24 dec kl. 16.00

Julbön Hasslöv

Lör 24 dec kl. 23.30

Midnattsgudstjänst Våxtorp

Sön 25 dec kl. 07.00

Julotta Våxtorp

Mån 26 dec kl. 18.00

Musikgudstjänst Hasslöv

Gudstjänstkalendern på Höks pastorats hemsida innehöll inte
fler datum vid byabladets tryckning.

Välkomna till vår kyrka!

God Jul
&
Gott Nytt År!

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. 0703-550175
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.

