Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i mars 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
6 mars kl. 19.00
16 mars kl. 15.00
20 mars kl. 19.00
22 mars kl. 14.00
3 april kl. 19.00
5 april

Byalaget o Bygdegårdsföreningens årsmöte
SPF Seniorerna medlemsmöte Stadshuset Laholm
Hembygdsföreningens årsmöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Hembygdsföreningens styrelsemöte
SPF Seniorerna minikryss till Helsingör

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 - frågor kontakta
Laila tel. 073-0557672

Glöm inte årsmöte i byalaget och bygdegårdsföreningen den 6 mars
Vi har bjudit in representant från Laholms kommun och hoppas att de har möjlighet att delta
(bekräftelse på deltagande är inte klart vid byabladets tryckning) för att informera om de
tätortsåtgärder som planeras och renovering av lekplatsen vid Sluttningsvägen.
Information från IP Only om hur det går med utbyggnaden av fiber.
Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!

GRATTIS till babyn!
2
Kajsa Ferdinandsson
och
Rickard Svensson på
Karupsvägen.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs byalag och Hasslövs bygdegårdsförening
kallar till gemensamt årsmöte den 6 mars kl. 19.00
i bygdegården.
´å
Vi hoppas
att Charlotte Fajersson från Laholms
kommun kan delta och informera om de tätortsåtgärder som planeras och renovering av lekplatsen vid Sluttningsvägen. Hennes medverkan är
inte klar vid byabladets tryckning.
Information från IP Only om hur det går med
utbyggnaden av fiber.
Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!
Dagordning Byalaget
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets utlysande
3. Dagordning fastställes
4. a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Styrelsens årsberättelse 2016
6. Revisionsberättelse 2016
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2017
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2017
13. Revidering o fastställelse av LUP:en = Lokal
utvecklingsplanen för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.
HASSLÖVSBOKEN?
Många undrar när den kommer. Vi kan inte ge
något exakt datum ännu. Det har uppstått
komplikationer som bromsat upp det hela.
Men vi jobbar på.
"Den som väntar på något gott......."
Bokgruppen

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
HASSLÖVSTRÄFFEN I MARS
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: onsdagen den 22 mars kl. 14-16.
Program: HLR utbildning (hjärt och lungräddning)
Civilförsvaret kommer och utbildar oss. De visar
hur man använder en hjärtstartare. Hur gör man
om någon sätter i halsen? Bra för alla att kunna.
Kostnadsfritt. Anmäl till Anita tel. 266 75.
Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
SPF Seniorerna
16 mars 15:00 – 17:00 SPF Seniorerna medlemsmöte i Stadshuset, Laholm. Anmäl till 0733863520
senast den 5 mars.
5 april SPF Seniorerna Minikryss till Helsingør,
underhållning, buffé. Pris 300 kr. Anmäl till 043021515 senast den 22 mars.
SAKNAR NÅGON EN KATT?
Är det någon som saknar sin katt? en trefärgad,
välmående och trevlig katt.
Finns hos Marianne Åhslund 070291599

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
Ons 1 mars kl. 19.00

Askonsdagsmässa Hasslövs kyrka

Sön 5 mars kl. 10.00

Mässa Våxtorps kyrka

Sön 5 mars kl. 14.00

Gudstjänst Hasslövs kyrka

Sön 12 mars kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorps kyrka

Sön 19 mars kl. 10.00

Gudstjänst Hasslövs kyrka

Sön 26 mars kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorps kyrka

Sön 26 mars kl. 14.00

Mässa Hasslövs kyrka

Sön 2 april kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorps kyrka
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.

