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

Det här händer i februari 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
31 jan kl. 14-16
8 feb kl. 19.00
8 feb kl. 19.00
13 feb kl. 19.00
16 feb kl. 13.30
26 feb
28 feb kl. 14-16

Hasslövsträffen hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Hembygdsföreningarnas frågesport i
bygdegården
Styrelsemöte hembygdsföreningen
SPF Seniorerna årsmöte Skoskumsgården
SPF Bussresa till Arlövsrevyn
Hasslövsträffen hembygdsgården

6 mars kl. 19.00
20 mars kl. 19.00

Årsmöte byalaget och bygdegårdsföreningen
Årsmöte hembygdsföreningen

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

Årsmöte 6 mars byalaget och bygdegårdsföreningen

Hasslövs byalag och bygdegårdsförening kallar till årsmöte den 6 mars kl. 19.00 i bygdegården.
Vi kommer att informera om de tätortsåtgärder som Laholms kommun har planera att
genomföra i vår by.
Fibergruppen meddelar: Som vi tidigare skrivit, så är beslutet fattat att bygga fibernät till alla
fastigheter som önskar detta. Projektet har startat med att dra en stamledning mellan Våxtorp
och Skottorp. Därefter kommer resten att byggas ut. Det mesta i området söder/väster väg 24
kommer att utföras i år. På byalagets årsmöte den 6 mars, kommer mer information att finnas.
Representanter från IP Only skall närvara under kvällen.
Markägare som blir berörda av framdragningen av fiber kommer att kontaktas av IP Only.
För den som ännu inte anmält sig, så är det fortfarande möjligt.

Välkomna! Vi bjuder på fika!

VÄLKOMMEN TILL BYN
Angelica2Svensson och Mattia Sossella, Torp.

NYINFLYTTADE OCH NYA BEBISAR…
Byalaget tar gärna emot information om ni fått nya
grannar eller om grannarna fått barn, så vi kan
uppmärksamma det här i Byabladet. Hör av er till
någon i styrelsen, våra kontaktuppgifter står på
sista´åsidan i bladet.
SPF Seniorerna
16 februari 13:30 SPF Seniorerna Årsmöte i
Skoskumsgården
26 februari Bussresa till Arlövsrevyn. Buss från
Hasslöv kl 12:20. Kan finnas någon plats kvar.
Ring 30458!
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i
vår igen Hasslövsträffen 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 31 januari kl. 14-16
handlar om att leva med Parkinsons sjukdom.
Yvonne och Gunvor kommer att ge information om
sjukdomen. De berättar även om sina erfarenheter
av att leva med sjukdomen och ger tips och råd hur
man kan stötta och hjälpa bäst när man står vid
sidan om som anhörig eller vän.
Tisdagen den 28 februari kl. 14-16. En stabo och
en Hasling möts för att berätta lite roliga historier
och händelser i Hasslöv. Gubbarna heter LarsGöran Persson och Stellan Sturesson.

Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.

HASSLÖVS IS LOPPIS & PANTBURKAR
Inför årets loppisar tar vi gärna emot mer loppisgrejor: Ring Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C 070826 22 45, Stig M 26156 och Kjell G 26231.
Mer om vilka datum det blir kommer i nästa byablad.
En liten, men naggande god inkomst till föreningen
är vår insamling av pantburkar och flaskor vid återvinningsstationen vid bygdegården i den blå
tunnan. Det går lika bra med utländska som med
svenska burkar/flaskor. Då det händer att burkar/
flaskor försvinner från vår lilla soptunna, så kan ni
istället 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
FLER HYRESLÄGENHETER I HASSLÖV
Byalaget har skrivit till Laholmshem om hur många
som står i kö till en lägenhet i Hasslöv. Detta för att
vi ska få koll på OM det är behov av fler lägenheter
i byn. Svaret från Laholmshem är att det är över
500 personer som i sin ansökan angett att Hasslöv
är ett område de kan tänka sej att bo i. Även om vi
förstår att inte alla dessa egentligen vill flytta till
Hasslöv så tyder det ändå på att det finns intresse
för att det byggs fler lägenheter. Detaljplan finns ju
klar på området öster om Axvägen.
Byalaget kommer att skriva till Laholmshem igen
med ansökan om fler lägenheter byggs.
VED I SANDLÅDAN….
Nu finns det ved i sandlådan vid lekplatsen på
Sluttningsvägen att användas om man vill grilla
korv eller något annat. Det kan ju smaka bra när
man lekt färdigt på lekplatsen eller om det blir lite
snö så det blir pulkaåkning i backen.
Nätet är också på väg att sättas upp nedanför
backen så ingen skadar sej.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
5 feb kl. 18.00

Gemensam Taizémässa i Ränneslövs kyrka.
Pastoratets konfirmander medverkar.

12 feb kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorp

19 feb kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

26 feb kl. 10.00

Gudstjänst Hasslöv

26 feb kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorp

Välkomna på sopplunch i Hasslövs församlingshem den 21 februari kl. 12.00.
Vi äter hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukade bord. Kostnad: 40 kr.
Överskottet går till välgörande ändamål.

VÄLKOMNA!

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.

