Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i november 2016….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
7 nov kl. 19.00
8 nov kl. 19.00
15 nov kl. 14-16
16 nov kl. 14-16
28 nov kl. 11-16
29 nov kl. 11-16
30 nov kl. 12.00
4 dec kl. 13.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träff
Julmarknad Ö Karups vävstuga
Julmarknad Ö Karups vävstuga
Röda korset julavslutning
SPF julbord Hasslövs bygdegård

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. 073-0557672

RÖDA KORSETS AKTIVITETER I HÖST
2
Röda korsets
grupp för daglediga har följande
aktiviteter i höst:
16 nov: Lars-Hugo Larsson talar om resor mm
Ovanstående aktiviteter på onsdagar kl 14-16 på
Båstad-vägen (distriktssköterskehuset)
30 nov: Julavslutning med Grötlunch kl 12 på
Smedjevägen 11.
Ev frågor till Ingrid Karlsson 0430/30471
´å
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i
höst igen Hasslövs träffen i
hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla
vänner för en stunds sällskap. Gemensamma
aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris.
Nästa träff: tisdagen den 15 november kl. 14-16
Framtidens teknik. Information om vad som finns
idag, vad so kommer framöver, teknik hemma och
i vården som hjälpmedel. Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
DRAGNING SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Ny dragning var det den 10 okt, vi gratulerar
följande, vinsterna delas ut av medl.försäljarna:
490-435-459-116-481-255-419-81-280-462-436407-218-1-408-474-477-294-466-144-454-461-30332-172-134-479-167-486-72-208-497-186-44127-390-28-60-86-373-383-493-164-57-130-48965.
NY HASTIGHET I BYN
Nu är det sänkt hastighet i byn, 40 km både på väg
115 genom byn och även på alla våra gator inne i
byn.
HYRESHUS/LÄGENHETER
Det byggs lägenheter i alla byar runt om i
kommunen. Att det finns behov även här i Hasslöv,
visar sig när man ser den långa kön när en lägenhet
blir ledig. Dessutom är det många villaägare i
Hasslöv som börjar komma upp i åren. Vill ni ha en
lägenhet i Hasslöv, måste vi ha framförhållning och
trycka på nu. Du måste ställa dig i kö nu så man ser
behovet framöver. Vi har för avsikt vända oss till
Laholmshem för att få dem att även bygga här.

NÅGON SOM VILL HJÄLLPA 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. 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.
LOPPISEN – TACK!
Tack till alla som lämnat grejor, kommit och
handlat samt till alla som hjälper till med
loppisarna. Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!
MEDBORGARDIALOG
Vi var fyra stycken som kom till Bygdegården när
polisen och räddningstjänsten besökte oss.
Tycker kanske att någon mer kunde visat intresse
när de kommer hit och vill veta hur vi har det och
vad vi vill i Hasslöv. Vi som var där fick en pratstund då vi bl a fick fylla i en enkät om trygghet.
Den sägs ligga på kommunens hemsida så ni kan
fylla i den där om ni hittar den.
Vi framförde bl a att vi känner oss otrygga när vi
cyklar på väg 115 men annars är vi väl ganska
trygga i Hasslöv? Polisen berättade att vi hittills i år
har haft få bostadsinbrott medan man i Båstad har
haft väldigt många. Vi spekulerade i om det kan
bero på att man runt om i Laholm har grannsamverkan som gör att buset blir uppmärksammade och störda i sin verksamhet?
SPF
Julbord i Hasslövs Bygdegård den 4 dec kl 13:00.
Pris: 280 kr. Underhållning! Anmäl till Torsten
30258 senast den 21 nov.
MEDLEMSAVGIFTEN – HAR DU BETALT?
Medlemsavgiften gör att Byalaget kan trycka upp
och distribuera Byabladet till samtliga hushåll i byn
med omnejd. Vår kostnad för detta är kopieringen
av 300 byablad, inköp av papper samt postens
avgift för distributionen ut i brevlådorna. Läser du
byabladet och tycker det är ett bra sätt att få
information på?? Betala då in medlemsavgiften på
150 kr. Från och med i år kan du även swisha in
medlemsavgiften på nr. 1235208475, ange i
meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.
Eller betala till vårt bankgiro 689-6948.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat

4 nov kl. 12-16 Hasslövs kyrka öppen inför Allhelgona
5 nov kl. 10.00 Gudstjänst Alla helgons dag Hasslöv
6 nov kl. 16.00 Minnesgudstjänst Hasslöv kyrkokören
6 nov kl. 18.00 Minnesgudstjänst Våxtorp kyrkokören
8 nov kl. 19.00 Församlingsafton Hasslöv Malin Olsson sjunger
13 nov kl. 14.00 Mässa Våxtorp
20 nov kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
28 nov kl. 09.30 Gudstjänst 1:a advent Hasslöv kyrkokören
28 nov kl. 11.00 Gudstjänst 1:a advent Våxtorp kyrkokören

Välkommen på sopplunch i församlingshemmet Hasslöv den 22 november kl. 12.00.
Vi äter hemlagad soppa med tillbehör. Kostnad 40 kr.

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.

