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

Det här händer i april 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 april kl. 19.00
5 april kl. 10:40
5 april kl. 19.00
6 april
6 april kl. 13.30
23 april kl. 11-14
25 april kl. 14-16
30 april kl. 19.00

Hembygdsföreningens styrelsemöte
SPF seniorerna minikryss till Helsingör
Byalaget styrelsemöte
Majblommorna börjar säljas
Hasslövsträffen tillsammans med Skottorpsträffen, Elsa Birgers väg 3, Skottorp
HIS Loppis i Hovgården, Flintarp
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Valborgsmässofirande Gullhöjden

1 maj kl. 08.00
25 maj

SPF Gökotta hembygdsgårdens p-plats
Cykelkampanj för GC-väg till Östra Karup
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Glad Påsk!
Hembygdsföreningens Valborgsmässofirande
Nu är det dags igen att fira vårens ankomst med
hembygdsföreningens valborgsmässobål på
Gullhöjden den 30 april kl.19.00, bålet tänds kl.19.30.
Våxtorps brassband spelar glad vårmusik och det finns
varm korv att köpa och lotterier med fina vinster.
Vi hoppas på en vacker vårkväll!
Välkomna hälsar hembygdsföreningen

Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30 – start 13 april.
Kontakt Laila tel. 073-055 76 72

INFORMATION FRÅN HASSLÖVS BYGDESKOLA
Intresseanmälan till förskolan ligger nu på hemsidan
2
www.hasslovsbygdeskola.se.
Vi vill även gärna slå ett slag för vår föräldrarträffpunkt som
finns torsdagar kl 9-11 i skolans lokaler. Det finns både
föräldrar från byn och utifrån så det är ett ypperligt tillfälle
att lära känna varandra och knyta nya kontakter. Leker,
pysslar, sjunger och umgås. För en liten peng/familj dukas
det upp fika. VARMT VÄLKOMNA!
VÄLKOMMEN TILL BYN
Ana Maria Gustafsson med familj, Torp.
HASSLÖVSBOKEN
Nu är allt inlämnat till tryckeriet. Det blir en del rättningar
´å
och ändringar
innan vi har den klara boken i handen men
snart!!!! Vi skulle vilja ha en bild på brandstationen och på
skolan mitt i byn. Är det någon som kan leta upp det så
hinner vi ännu få med den.Det som saknas nu är pengar.
Varje krona behövs! Vi jobbar gratis men tryckeriet måste ha
pengar för sitt arbete. Du som bidrar blir omnämnd som
sponsor i boken. Summan avgör du själv. Alla sponsorers
namn står i boken lika oavsett gåvans storlek. Alla bidrag är
välkomna! För att lämna ett bidrag till boken för du in pengar
på vårt konto: 8183-6, 303025705-3. Det finns inte mycket
plats att skriva avsändare men du kan skicka ett mail till
hasslovsbyalag@gmail.com och berätta att du satt in pengar
så vi säkert vet vem pengarna kom från.
MAJBLOMMOR
Den 6 april slår årets jubiléumsblommor ut över hela landet.
Skolbarnen säljer majblommor för att kunna hjälpa barn i
bygden som behöver ett tillskott för att kunna få det som alla
andra har eller kanske skolan behöver ett bidrag till något
hjälpmedel. Genom att köpa maj-blommor bidrar du till att
göra skillnad för något barn i byn.
BOKA IN 25 MAJ
Då ska vi I Hasslöv kraftsamla tillsammans med Östra Karups
byaråd i en gemensam aktion för att få till stånd den sista
biten som fattas av en GC-väg som länkar samman Hasslöv
och Östra Karup. Mer info i kommande maj-blad.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Nästa träff: tors 6 april kl. 13.30 i Skottorp, Elsa Birgers väg
3. Civilförsvaret håller kurs ”Din trygghet med 72 timmar”.
Tis den 25 april kl. 14-16 Hjärngympa med klurigheter.
Kostnadsfritt. Välkomna! För mer info Laholms kommun,
Volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita Winde
tel. 070-2484866.
HIS LOPPISAR
Inför årets loppisar som blir sön 23 april, sön 30 juli och sön
15 okt mellan kl. 11-14 tar vi gärna emot mer loppis-grejor:
Ring Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C 070-826 22 45, Stig M
26156 och Kjell G 26231.
Glöm inte vår insamling av pantburkar/flaskor vid återvinningsstationen i den blå tunnan eller spara hemma i
kassar eller sopsäckar och hör sedan 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 C

FIBER – VAD HÄNDER NU?
Björn Mellqvist från IP Only/byNet informerade på byalagets
och bygdegårdsföreningens årsmöte om fiberutbyggnaden.
Just nu är projektet på väg till Hasslöv. Ägare till fastigheter
vars mark man behöver gräva över får besök av IP Only/
byNet som diskuterar med fastighetsägaren var som är bäst
att gräva och upprättat avtal för detta. Mötet framför att
man måste ha bättre framförhållning med detta, då några
fastighetsägare upplevt att man forcerar beslut om var
grävningen skall ske. Björn ger även information om hur
arbetet med grävningen på den egna tomten sker, att man
ska fundera i god tid på var i huset man vill ha in kopplingen
och var dosan inomhus ska sättas. Björn informerar om att
man redan till sommaren kan ha fiber klart för vissa delar av
Hasslöv. Prisbilden för de som går med nu är 24.900 kr.
Mötet framför också att vissa fastighetsägare uppe på åsen
har fått besked om att man inte gräver till deras fastigheter
och en del har inte fått bekräftelse på sin anmälan. Ingemo
Johansson från fibergruppen överlämnar en lista på vilka
fastigheter det avser till Björn.
TÄTORTSÅTGÄRDERNA – PRIORITERING
Nu är det dags för Hasslöv att få del av de försköningsplaner
som kommunen har för varje by. Kommunen har avsatt
500.000 kr till detta. Byalaget har tillsammans med Charlotte
Fajersson, Laholms kommun, tagit fram ett förslag som
presenterades på årsmötet och styrelsen fick i uppdrag av
årsmötet att göra en prioritering av förslagen.
Styrelsen har beslutat att det som skall prioriteras är belysning på GC-vägen till skolan, en plantering med gångstig,
bänkar och belysning vid transformatorn vid korsningen
Brante Källavägen/Lugnarovägen och ny skylt ”Välkommen
till Hasslöv” istället för den som blev förstörd för några år
sedan, vid Karupsvägens västra del. Det som vi senarelägger
är var vi skulle kunna placera ett utegym. och om vi kan få till
ett väderskydd för högstadieeleverna som väntar på bussen
till Våxtorp, ett cykelställ också vore bra.
Samtidigt med detta planerar kommunen för att rusta upp
lekplatsen vid Sluttningsvägen och det har de boende runt
om lekplatsen och dagbarnvårdarna samt en representant
från Byalaget varit med och bestämt vad som behöver göras.
Vi ser väl alla fram emot lite nytt och förbättringar och tillsammans med Lugnarohögens nya framtid, så händer det ju
faktiskt en hel del i byn, vilket är trevligt!
LUGNAROHÖGEN
En projektplan är framtagen. Det som ska göras nu är att
kupolen över graven skall restaureras. Det skulle vara klart i
vår men den är troligen i sämre skick än väntat och tar
kanske längre tid. Möte mellan ledningen för Lugnarohögsprojektet och intressegruppen i Hasslöv kommer att bli snart.
Då ska bl a diskuteras hur vi firar 90-års jubiléet i år. Förslag
har framkommit om sommarsolståndsfirande. Vi återkommer med mer information i nästa blad. Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss.
Rose-Marie 26182, Stephan 076 626 27 88, Vera 26380,
Louise 072 577 19 48.
FÖRENINGAR – ERA AKTIVITETER!
Bråttom! Skicka in om era aktiviteter till den årliga broschyren! Den Läggs ut på turistbyråerna och andra strategiska
ställen samt skickas till tidningarna och Radio Halland. Skicka
till hasslovsbyalag@gmail.com eller ring Rose-Marie 26182

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
Sön 2 april kl. 14.00
Sön 9 april kl. 10.00
Sön 9 april kl. 14.00
Skärtors 13 april kl. 18.00
Skärtors 13 april kl. 19.00
Långfre 14 april kl. 10.00
Långfre 14 april kl. 14.00
Påskafton 15 april kl. 23.30
Påskdag 16 april kl. 09.30
Påskdag 16 april kl. 11.00
Ann.påsk 17 april kl. 18.00
Sön 23 april kl. 10.00
Sön 30 april kl. 10.00
Sön 30 april kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorps kyrka
Familjegudstjänst Hasslövs kyrka, komp.klubb
Gudstjänst Våxtorps kyrka
Mässa Våxtorps kyrka
Mässa Hasslövs kyrka
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören Våxtorps kyrka
Korsvägsandakt, Hasslövs kyrka
Påsknattsmässa, Våxtorps kyrka
Mässa, kyrkokören, Hasslövs kyrka
Gudstjänst, kyrkokören Våxtorps kyrka
Gemensam musikgudstjänst Ränneslövs kyrka
Gudstjänst Hasslövs kyrka
Mässa Våxtorps kyrka
Gudstjänst Hasslövs kyrka
VÄLKOMNA!

Sopplunch i församlingshemmet Hasslöv den 18 april kl. 12.00. Hemlagad soppa med tillbehör. Kostnad 40 kr.

GRANNSAMVERKAN – VAD ÄR DET??
I Hasslöv har vi tre Grannsamverkansgrupper; en på Sluttningsvägen/
Rundvägen och en på Klövervägen/Timotejvägen och en på Brantekällavägen. Grannsamverkan är en viktig del i att minska brottsligheten ute i byarna. Ju fler som är med desto bättre. Vi bör ha med de
flesta hushåll både i byn och omgivningarna för att vara riktigt starka.
Nog vill du också vara med?
För att vara med ska du meddela grannarna när du åker bort, förvara
dina värdesaker betryggande och hålla ögon och öron öppna och slå
larm om något är fel. Detta gör du väl nu också?
Vinsten är att du får dekaler att sätta upp på dina dörrar och att vi
kan skylta vid vägar och infarter vilket kan göra skillnad då ”buset”
bestämmer sig för var de ska slå till.
Vi behöver fastighetsbeteckning, gatuadress, namn på personer i
hushållet, telefon, även mobiler samt e-post om det finns.
Uppgifterna lämnar vi till polisen samt att vi sparar dem så vi kan
skicka ut information med e-post och nå hushållsmedlemmar om
något händer. Vi får också information från Polisen varje vecka om
vad som hänt och händer i Laholmsområdet. Denna kan vi maila ut till
medlemmarna.
Beroende på var man bor blir man indelad i mindre grupper liknande
dem som finns nu.
Som komplement har vi också sms-grupp som håller på att ersättas av
Coyards i Hasslöv. Detta för att få ut information snabbt via mobil.
Meningen är att Coyards ska vara ett redskap i Grannsamverkan.
Helst ska man vara med i båda. Coyards är en app till mobilen. Där
kan man larma om något händer. Då kommer närboende till snabb
undsättning. Man kan skicka meddelanden om man ser något
misstänkt. Detta är mycket effektivt eftersom vi är 97 medlemmar
idag. Vi får också alla meddelanden från övriga grupper i kommunen,
och de får våra, så vi kan skicka vidare i granngrupperna om det berör
oss. Polisen är även inkopplad här och ibland ber de oss om hjälp. Det
finns många andra bra funktioner i appen. Läs mer på byalagets hemsida www.hasslov.se.
Vi som organiserar detta är Rose-Marie Gustavsson, tel 26182,
rm.gustavsson@gmail.com och Stephan Sundberg, tel 076 626 27 88
stephan.se@gmail.com.
Anmäl ditt intresse så tar vi hand om det!
Grannsamvekansskyltarna syns och gör skillnad.
Rose-Marie och Stephan!

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 vald för
2017-2018:
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.

