Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i maj 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
7 maj kl. 10-11.30
7 maj kl. 10.00
8 maj kl. 19.00
14 maj kl. 10-11.30
16 maj kl. 14-16
21 maj kl. 10-11.30
25 maj kl. 10.00
28 maj kl. 10-11.30

Tipspromenad Brante källa
Byalaget styrelsemöte
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Tipspromenad Brante källa
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Tipspromenad Brante källa
Cykelkampanj för GC-väg till Östra Karup
Tipspromenad Brante källa

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30 . Kontakt Laila tel.
073-055 76 72

Cykeldag för en cykelväg Hasslöv- Östra Karup
Sedan 1982 har byalaget i Hasslöv kämpat för en gång & cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup,
längs väg 115. Den tunga trafiken, personbilstrafiken men även turisttrafiken ökar för varje år. På
sträckan är det många partier med skymd sikt och överlag en högre hastighet än den tillåtna.
Sträckan som behövs är endast 1,7 km. Det har varit många turer under åren med Laholms kommun,
Båstad kommun, Trafikverket Halland och Trafikverket Skåne, men tyvärr utan resultat. Tillsammans
med Östra Karups byaråd gör vi nu en namninsamling och en cykeldag för att få berörda parter att
lyssna och förstå behovet av denna cykelväg!
Cykelvägen skulle gynna alla boende i båda samhällena, ungdomar som tränar fotboll, tågpendlare
som använder Båstad nya station, mm.
Torsdagen den 25 maj är det dags för cykeldagen som vi genomför tillsammans med Östra Karups
byaråd för att återigen uppmärksamma behovet av en cykelväg mellan samhällena! Mellan kl 1011 är det fritt fram att cykla i valfri takt mellan Östra Karup och Hasslöv. Vi hoppas på fint väder
och många cyklister! Man får gärna ta med fikakorg.
Varmt välkomna!

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar
2 hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i
maj-juni-juli start den 7 maj kl. 10-11.30.
Start vid Brante Källa parkeringen.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen
HASSLÖVSTRÄFFEN
Nästa träff: Tis den 16 maj kl. 14-16. Det blir
tipsrunda i trädgården och en trevlig avslutning.
Korv med bröd och dricka kostnad 20 kr, ute eller
inne beroende på vädret.
Välkomna!
För mer info Laholms kommun,
´å
Volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
DRAGNING I SYDHALLANDS SKYTTEGILLES
SUPP.KLUBB
116-468-358-245-318-26-271-57-108-478-232459-14-255-488-246-346-129-322-415-319-48651-133-270-377-122-168-224-208-136-397-433204-375-399-77-37-184-395-431-100-151-123-48458-101.
Vi gratulerar vinnarna och vinsterna delas ut av
säljarna.
NU FINNS DET EN HJÄRTSTARTARE I BYN!
Och det tackar vi varmt Laholms
Sparbank för. Placeringen blir
i bygdegården och meningen är
att man kan låna hjärtstartaren
om man har något evenemang
på t ex fotbollsplanen, hembygdsgården eller
skolan eller något annat. Meningen är att den ska
ut på platser där den kan göra nytta!
Ett krav för att vi i byn fått hjärtstartaren är att vi
utbildar oss i hur vi hanterar en hjärt-startare och
att vi kan hjärt-lungräddning - HLR.
Alla som vill få en utbildning är välkomna, det kan
vara privatpersoner eller medlemmar i våra föreningar, hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen, byalaget, HIS, Röda korset osv.
Civilförsvarsförbundet i Laholm Gunilla Nilsson
kommer att hålla två utb.kvällar á ca 3 tim, vi kan
vara minst 10 pers och max 20 pers vid dessa tillfällen. Så passa på att lära dej hur man kan göra en
avgörande insats om någon ramlar ihop i din
närhet och även för dina nära och kära!
Lisa Carlsson samlar in anmälan, senast den 8 maj
vill hon ha besked. Tel. 0708-26 22 21 ring eller
skicka ett SMS så återkommer hon med när det
blir utbildning till de anmälda.

BYALAGETS ÅRSMÖTE
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för
2017 till Hasslövs byalag.
Medlemsavgiften gör att Byalaget kan trycka upp
och distribuera Byabladet till samtliga hushåll i byn
med omnejd. Kostnaden 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 med hjälp av bifogat inbetalningskort –
på så sätt säkerställer du att Byabladet fortsätter
att finnas.
Du kan även swisha in medlemsavgiften på nr.
1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi
vet vem som betalt.
Med byabladet denna gång finns ett inbetalningskort med avgift och bankgiro ifyllt!
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET I AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Vi återkommer med datum
för loppet i juni-juli bladet.
CYKELFESTEN 2017!
Blir lördagen den 2 september, boka in dagen så
återkommer vi med mer information i byabladet
för juni-juli.

NYTT OM LUGNAROHÖGEN
Den 11/6 2017 är det 90 år sedan Lugnarohögen
invigdes efter utgrävningen.
Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att besöka
graven denna dag, eftersom såväl stugan som
gravkupolen skall restaureras i sommar. Men det
kommer att finnas en utomhusutställning och
flaggor skall vaja på nya flaggstänger.
Jubileet skall uppmärksammas på sociala medier.
Om Laholms kommunfullmäktige godkänner
projektet, kommer arbetet med den yttre miljön
att påbörjas snarast möjligt efter en arkeologisk
undersökning av marken.
Planen är att anlägga en parkeringsplats, promenadvägar, 3-4 parkliknande ytor som skall illustrera
livet på bronsåldern. Det skall även uppföras en
byggnad som blir besökscentrum med
utställningar, försäljning, toaletter mm
Arb.gruppen gn Vera Christiansson

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 maj kl. 14.00
13 maj kl. 14.00
14 maj kl. 10.00
21 maj kl. 10.00
21 maj kl. 16.00
25 maj kl. 14.00
28 maj kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorp
Konfirmation med mässa Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Mässa Våxtorp
Familjegudstjänst , kompisklubbarna, vi
bjuder på grillad korv i Prästens skog
Gemensam friluftsgudstjänst i Prästens skog
Hasslöv, medtag egen stol och fika.
Gudstjänst Våxtorp

VÄLKOMNA!

GRANNSAMVERKAN – VAD ÄR DET?? Gå med!
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.

