Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i oktober 2016….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
2 okt kl. 14.00
3 okt kl. 18.30
3 okt kl. 19.00
5 okt kl. 14.00
11 okt kl. 14.00
12 okt kl. 19.00
14 okt kl. 17.00
15 okt kl. 11.00
16 okt kl. 11.00
17 okt kl. 13.00
26 okt kl. 14.00

Hasslövs IS – IF Böljan
Årsmöte Hasslövs skola idella förening
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korsets aktivitet daglediga (se artikel)
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Kalkonfest Våxtorps bygdegård SPF seniorer
Hasslövs IS loppis
Hasslövs IS efterloppis
Bio Maxim Laholm SPF seniorer
Röda korsets aktivitet daglediga (se artikel)

Från fibergruppen!
Nu är det skarpt läge. Anmälningarna om anslutning till fiber via IP Only måste in!

Det är ca 50% av fastigheterna som anmält sig nu. Vi måste upp till 70%. Nedsläckningen av kopparnätet
kommer att ske i snabbare takt än befarat. Telestationer i Våxtorp, Ålstorp och Skogaby är redan beslutade
att stängas inom ett år. OBS! Den som endast lämnat in en intresseanmälan (och ni är några

stycken) måste göra en riktig anmälan, annars räknas man inte med!!

Ett nytt informationsmöte om fiberutbyggnaden har hållits i Solbacken den 13 september. Många av de
som kom på mötet var boende i de områden som mister sin fasta telefon och ADSL uppkoppling inom snar
framtid. Informationen beskrev hur utbyggnaden går till och vilka tjänster som man kan använda sig av.
Tidigare möten har hållits i Hasslöv och på Vallåsen. Erbjudandet om utbyggnad kommer att ske
områdesvis tills hela Halland är utbyggt med fiber.
Vi i Hasslöv ligger med i den första etappen som är väster/söder om väg 24, ner mot länsgränsen i söder
och E6 i väster.
Anmälningsblanketter och skyltar finns i gamla fryshuset bredvid Balans Ekonomi i Torp. Dom tar slut ibland
men nya beställs. Går även att anmäla via IP Onlys hemsida.
Gå även in på Byalagets hemsida, där finns beskrivet fördelarna med fiber, antal anmälda postnummer vis
och där kommer också läggas in när vi kan påbörja nästa fas i utbyggnaden.
Ni som inte anmält er – gör det! Det är ett unikt erbjudande där Region Halland med skattemedel ser till att
alla på landsbygden får möjligheten att bli uppkopplade. Inga vita fläckar lämnas om bara tillräckligt många
anmäler sig!
Hälsningar från fibergruppen i Hasslöv

RÖDA KORSETS AKTIVITETER I HÖST
2
Röda korsets
grupp för daglediga har följande
aktiviteter i höst:
5 okt: Studiebesök hos Sig-britt Svensson. Ser på
tomtar osv. Ullabussen kör
26 okt: Tommy Pettersson på begravningsbyrån
talar om vita arkivet
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.
´å
Ev frågor
till Ingrid Karlsson 0430/30471
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: 11 okt kl. 14-16 Stig Boström visar
gamla bilder och vi pratar om Hasslöv förr och nu.
Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
GRATTIS TILL BABYN
Säger vi till Anna Nilsson och Oscar Åhslund, Torp,
som fått en liten kille.
MEDBORGARDIALOG
I början av oktober kommer polisen och
räddningstjänsten till Hasslövs Bygdegård för
medborgardialog. Det gäller bland annat vår
trygghet. Håll utkik i pressen och på Byalagets
Facebook efter datum och tid.
Kom och tyck till och ställ frågor!
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

ÅRSMÖTE
Välkomna på årsmöte i Hasslövs bygdeskola ideella
förening i skolan matsalen den 3/10 kl. 18.30.
Veronica Svensson, ordförande
FÖRÄLDRATRÄFF I SKOLAN – rättelse!
Självklart är alla lediga mammor och pappor med
era barn välkomna till föräldraträffar i skolan.
Torsdagar mellan kl. 9 - 11, vi håller till i fritids
lokaler med plats för mys och lek, det serveras fika
för 20kr/ familj och vi avslutar med sångstund.
Johanna Olofsson
CYKELFESTEN 2016
Det var lördag, solen sken, trevliga och glada
människor. Maten & drycken va god, mycket prat
och skratt! Vi säger Tack för en trevlig eftermiddag
och kväll! På återseende!
Ameli & Jenny
PÅMINNELSE - HASSLÖVS IS LOPPIS, SPEL,
PANTBURKAR
Nu är det snart dax för årets sista loppis i Hovgården, Flintarp, nämligen lördagen den 15
oktober - söndagen den 16 oktober kl. 11.0014.00. Vi tar fortfarande mot loppisgrejor: Ring
Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C 070-826 22 45,
Stig M 26156 och Kjell G 26231.
Ni har väl inte glömt att anmäla i kiosken eller
affären att ni vill vara med och stötta föreningen
Hasslövs IS? När ni spelar lotto, tips eller liknande
så stöttar ni Hasslövs IS. Det heter
gräsrotsmiljoner från Svenska Spel, 2015 delades
det ut över 50 miljoner till föreningarna, så ni
hjälper verkligen till om ni registrerar ert spelkort
på föreningen.
En liten, men naggande god inkomst till
föreningen, är vår insamling av pantburkar och
flaskor vid återvinningsplatsen vid bygdegården i
den blå tunnan. Det går lika bra med utländska
som med svenska burkar/ flaskor. Eller spara
hemma i kassar eller sopsäckar och hör av er till
oss så hämtar vi eller lämna direkt till Lars-Inge
eller Hasse C eller ställ vid våra garageportar.
Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!
Hasse Carlsson

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 okt kl. 10.00
9 okt kl. 14.00
9 okt kl. 18.00

16 okt kl. 10.00
23 okt kl. 14.00
30 okt kl. 10.00
30 okt kl. 14.00
4 nov kl. 12-16

Mässa Våxtorp
Familjegudstjänst, kompisklubben medverkar Våxtorp
Gudstjänst, kyrkokören medverkar Hasslöv, fika
serveras i församlingshemmet.
Kyrkan tar tacksamt emot skördealster och andra
gåvor den 9 okt mellan kl. 10-11.
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Gudstjänst Våxtorp
Mässa Hasslöv
Kyrkan Hasslöv öppet inför Allhelgonahelgen, fika.

Välkommen på sopplunch i församlingshemmet Hasslöv den 18 oktober kl. 12.00.
Vi äter hemlagad soppa med tillbehör. Kostnad 40 kr.

SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Hälsar alla som är intresserade, gammal som
ung, välkomna till höstens luftgevärsskytte!

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

Vi startar vecka 39 den 27 sep och 29 sep.
Sedan är det varje vecka tisdagar och torsdagar
kl. 18.00-20.00.
Frågor ring Berndt tel. 070-5173083 eller
Kenneth tel. 070-9528063.

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.

