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

Det här händer i augusti 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 aug kl. 14.00
7 aug kl. 19.00
13 aug kl. 14.00
15 aug kl. 19.00
17 aug
18 aug kl. 18.00
19 aug kl. 10.00
19 aug kl. 14.00
23 aug kl. 13.30
25 aug kl. 18.00
27 aug kl. 13.00

Fotboll Hasslöv – Lidhults GOIF div 6 södra
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Hembygdsstugornas dag
Byalaget styrelsemöte
Skolstart i bygdeskolan
Grillkväll hembygdsgården
Hasslövsloppet i skolan
Fotboll Hasslöv – FC Astrio div 6 södra
SPF Seniorerna Temadag i Fågelsång
Grillkväll hembygdsgården
Fotboll Hasslöv – Roj Ava FF klass 2 södra

4 sep kl. 18.30
18 sep kl. 19.00

HLR kurs i bygdegården
Kurs 72 timmar i bygdegården

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

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL CYKELFESTEN 2017!
Vi kör på samma upplägg som tidigare år, man blir tilldelad en av kvällens totalt tre rätter
som man bjuder sina 4 gäster på. För att tiden och orken ska räcka, så har vi satt en
cykelgräns på 2 km från hembygdsgården. Bor man längre ifrån får man antingen ordna
transport eller låna ett annat hem i byn för kvällen. Är man flera som delar bostad ordnar vi
det så man får olika rätter.

När: Lördagen den 2 september.
Anmälan: Senast 15 augusti!
Alla blandningar på par är välkomna! Så ta med kärleken/ kompisen/grannen och anmäl dig
till: Ameli tel. 23272 eller ameli.karlsson@hotmail.com eller till Jenny tel. 26064 eller
jennyfristrom@ hotmail.com. Blir vi för få deltagare ställer vi in.

VÄLKOMMEN TILL BYN
säger vi till Mari Larsson, Vråkärr och till
2
Malin Wecksell
, Börkered.
HASSLÖVSLOPPET DEN 19 AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Planera in lördagen den 19 augusti
för Hasslövsloppet! Start vid Hasslövs bygdeskola samling för
både vuxna och barn kl. 10.00. Vuxenrundan är 5 km och vi
har även ett kortare barn-lopp som vi börjar med, direkt efter
startar vuxen-loppet. Vi bjuder på grillad korv och lite frukt
serveras. Ingen föranmälan behövs – bara kom!! Info: Magda
tel. 0703-550175 eller magdalena.e.persson@gmail.com.
CYKELDAGEN DEN 25 MAJ
Blev en mycket lyckat arrangemang, många personer dök
´å sina cyklar. Vi nådde ut med vår önskan via TV
upp med
Halland, Radio Halland samt våra lokaltidningar som var där
och även kommunens politiker fanns på plats och fick se hur
trafiken verkligen är på väg 115 mellan Hasslöv och Östra
Karup. Tack till alla som kom!
Namninsamlingen har hittills 260 namn.
Vi hade tänkt skicka en ny skrivelse till Trafikverket till
hösten, men i media stod det den 20 juli att Laholms och
Båstads kommuner tänker få med vår cykelväg som prio 1 i
sin plan över nya cykelvägar. Vi är ju lite luttrade i denna
fråga, så vi får väl se......
KURS HLR – Har DU kunskapen??
Nu är det äntligen dags för HLR utbildning (hjärt-lung räddning). Det kan vara någon i din familj, grannen, vännen som
helt plötsligt drabbas – hur gör jag???
Har du kunskap vågar du göra något och kan göra skillnad.
Måndagen den 4 september kl. 18.30 i bygdegården. Fika
serveras.
Anmäl till Lisa Carlsson tel. 0708-26 22 21 ring eller skicka ett
SMS.
HUR GÖR JAG ETT LÄNGRE EL-AVBROTT?
Bygdegårdsföreningen erbjuder även en utbildning via
Civilförsvarsförbundet som heter 72 timmar. Vad händer
med vårt vardagsliv om vi inte har någon el på några dygn?
Ingen TV, radio, varmvatten, finns det vatten i kranen? Mat
och dryck? Hur kan jag förbereda mej? Kom och lär dej
grunderna och vad man ska ha hemma för att vara
förberedd.
Måndagen den 18 september kl. 19.00 i bygdegården.
Ca 1 tim. Anmäl till Lisa Carlsson tel. 0708-26 22 21 ring eller
skicka ett SMS.
INFORMATION FRÅN SKOLAN
Henrietta Gellert har valt att avsluta sin tjänst som rektor på
skolan och nyrekrytering är igång. Vi erbjuder en kombinerad
tjänst av både rektor och förskolechef samt möjlighet att
utöka tjänsten genom inhopp i barngrupperna. En positiv
människa som vill utveckla skolan framåt. Skolstarten är den
17augusti.
Veronica Svensson, ordförande
HASSLÖVSBOKEN
Boken om Hasslöv Gårdarna och husen är nu klar. Den är när
detta skrivs på tryckeriet för att sedan komma till bokbinderiet och sedan till oss. Efterlängtat och spännande!

GRILLKVÄLLAR VID HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkvällar fredagen den 18 augusti
och den 25 augusti vid hembygdsgården. Vi ordnar grill och
grillkol och tänder grillarna vid 18-tiden. Var och en tar med
sig mat, dryck och grilltång och så får vi förhoppningsvis en
trevlig kväll tillsammans, så varmt välkomna.
Men blir det ösregn så ställer vi in!
HEMBYGDSSTUGORNAS DAG
Välkomna till hembygdsgården på hembygdsstugornas dag
den 13 augusti kl. 14.00. Årets tema är kaffe och det finns
kaffe med våfflor till försäljning.
FIBER
Nedgrävningen i byn samt väster- och norrut är i det
närmaste klar. Man har börjat gräva österut och söderut och
efter semestrarna går man vidare längs småvägarna uppe på
åsen.
Inkopplingen har börjat i byn och sker efter hand. De ringer
från Optotech och avtalar en tid. Sedan är det upp till var och
en att träffa avtal med en leverantör. Detta är en djungel och
det är mycket svårt att välja. Det gäller data, tele och TV. Det
är olika priser och utbud. Det är olika hårdvara och bindningstider m.m.
Råd till alla: Hasta inte! Vill du inte vänta så förhandla om att
ta på prov utan bindning i början!
Börja med att gå in på Byalagets hemsida. Där det finns mer
information.
Vi ska försöka ordna info på något sätt framöver.
LUGNAROHÖGEN
Har fått flaggstänger i alla fall, något större firande blev det
väl inte av 90 års jubileet. Vad som händer mer vet nog bara
Laholms kommun.
DIGITAL HASTIGHETSMÄTARE
Då det inte är många som håller hastigheten 40 genom byn
på väg 115 har byalagets styrelse fått låna en digital hastighetsmätare av kommunen, den kommer att sättas upp
ungefär vid hembygdsgården och stå där ett tag, förhoppningsvis så får de som passerar genom byn upp ögonen för
hur fort man kör……
HASSLÖVSTRÄFFEN
Startar på nytt i september, datumen för hösten är:
19 september, 17 oktober, 7 november, 12 december.
BLADETS ROS
för länge sedan hade Byalaget både
utdelning av ris och ros i bladet.
Nu vill en av våra medlemmar att vi
delar ut en ros till Bo Bertilsson.
Tack för grillröret vid lekplatsen vid
Klövervägen!
Byalaget vill ge en ros och ett varmt tack till Leif Håkansson
för den nya ”Välkommen till Hasslöv” skylten.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
Sön 6 aug kl. 14.00
Ons 9 aug kl. 18.30

Sön 13 aug kl. 10.00
Ons 16 aug kl. 18.30
Sön 20 aug kl. 18.00
Sön 27 aug kl. 14.00
Sön 27 aug kl. 18.00

Mässa Hasslöv
Kyrkogårdsvandring Våxtorp, fika i församlingshemmet efteråt.
Mässa Våxtorp
Kyrkogårdsvandring Hasslöv, fika i församlingshemmet efteråt.
Gudstjänst Hasslövs församlingshem,
korvgrillning efteråt.
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorps församlingshem,
korv och potatissallad efteråt
VÄLKOMNA!

HYRESHUS OCH/ELLER BOSTADSRÄTTER
Styrelsen för byalaget har skickat skrivelse både till
Laholmshem och Laholms kommun om behovet av fler
hyresrätter eller bostadsrätter i Hasslöv, både för gamla och
unga.
Mark finns och är planlagd. Laholmshem har svarat och
instämmer i behovet och är positiva, förhoppningsvis så
kanske vi har nybyggnation på gång framöver om ett par år!
Vi glädjer oss åt att det kommer att byggas tre parhus med
sex lägenheter på Klövervägen med namn ”Blomstervången”, som blir klara till sommaren 2018. Man kan
anmäla intresse på tel 070-831 18 38. Mer info kommer
framöver.
FIX OCH UPPSNYGGNING AV BYN …..
Som byalaget och Laholms kommun har informerat om vid
informationsmöte i mars i år i bygdegården, så händer det
en hel del runt om i byn:
Kommunen håller på att ställa iordning lekplatsen vid
Sluttningsvägen, nya gungor, lekhus, gångbro mm och
sanden ska bytas till fallsand.
Byalaget har tät kontakt med kommunens tjänstemän
genom Nicolas, så vi kan framföra vad vi tycker behövs för
det ska bli en bra lekplats.
Byalagets styrelse har genom Bo ordnat med en grill på
lekplatsen vid Klövervägen, om man blir sugen på en grillad
korv medan barnen leker.
Planteringen vid el-centralen i korsningen LugnarovägenBrante Källa vägen är på gång, start förhoppningsvis till
hösten, blir en fin plantering med gångstig och sittplatser.
Kommunen har även bekostat en ny ”Välkommen till
Hasslöv” skylt vid Karupsvägen/ Åsvägen.
Roligt att det sker lite uppsnyggning av de kommunala
områdena i Hasslöv!!

RÖDA KORSET – HÖSTENS PROGRAM
Röda korset har följande program i
höst för de som är daglediga, vårdar
anhöriga eller om man vill vara med i arbetsgruppen:
Daglediga träffas: 6/9, 27/9, 18/10, 8/11, 6/12 alla datum
kl 14.00-16.00.
Arbetsgruppen träffas: 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 7/11
21/11,5/12 alla datum kl 13.30-16.00.
Anhöriggruppen träffas: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11
22/11,6/12 alla datum.
allt sker i Röda Kors lokalen (f d distriktsköterskehuset) i
Våxtorp.

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 Persson
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.
Nu kan du även swisha medlemsavgiften till oss via nr
1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som
betalt.

