Byabladet!

Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i oktober 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 okt
10 okt kl. 19.00
11 okt
15 okt kl. 11-14
16 okt kl. 18.30
17 okt kl. 14-16
17 okt
18 okt
25 okt
31 okt

Röda korset arbetsgruppen träffas
Byalagets styrelsemöte
Röda korset anhöriggruppen träffas
Hasslövs IS loppis
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Hasslövsträffen
Röda korset arbetsgruppen träffas
Röda korset daglediga träffas
Röda korset anhöriggruppen träffas
Röda korset arbetsgruppen träffas
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

HIS LOPPIS – dags igen!
Loppis i Hovgården, Flintarp sön 15 okt mellan kl. 11-14. Vi tar 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

HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms2 kommun anordnar i
höst igen Hasslövs träffen i
hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla vänner för en stunds sällskap.
Gemensamma aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till
självkostnadspris.
Nästa träff: 17 okt kl. 14-16 Filmvisning: Skörda på
gammalt vis, Helge Nilsson från Vallberga kommer
och visar film om hur man gjorde förr. Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
BYGGNATION
PARHUS – INTRESSERAD?
´å
Här kommer lite information om parhuset på Klövervägen 16. Bygglovshandlingar är inlämnade och
startbesked förväntas i slutet av oktober.
Kommer vi igång då, kan det bli inflyttning i maj/juni
2018. För er som är intresserade eller bara nyfikna
kan ni se ritningar på min hemsida hovgardensbygg.se
där finns det även en intresseanmälan att skicka in.
Har ni frågor? Mejla till:
Klovervagen@hovgardensbygg.se
Thomas Lundgren
HASSLÖVSBOKEN
Vill ni köpa Hasslövsboken? Ta kontakt med någon i
styrelsen i Hembygdsföreningen: Vera, Sylvi, IngaLena, Lennart , Viola, Jan eller Bodil.
Kan också köpas av några i bokgruppen Bo, Stina eller
Mona. Boken kostar 350 kr.
FIBERGRÄVNINGEN
Byalaget har fått information om att det tyvärr blir ett
uppehåll av fibernergrävningen i vårt område, då
företaget som gräver ner fiberkablarna väntar på
tillstånd från Trafikverket att gå vidare. Företaget
gräver just nu på annat håll, men återkommer när
Trafikverket ordnat klart med deras tillstånd.
LEKPLATSEN SLUTTNINGSVÄGEN MM
Kommunen har sett till att sanden har bytts, ny gungställning, ny balansbro och lekhus. Granen och tallarna har tagits bort och dessa ska stubbfräsas. Den
gamla lekställningen har renoverats lite.
Sen har vi i byalaget fixat golvet inne i skjulet så det är
plant och lättare för barnen att komma upp på bänkarna och bytt taket så det har blivit bättre ljus och tätt
för vatten.
Kommunen har ännu inte hört av sig om när de ska
starta med att göra planteringen vid granplatsen eller
när det ska stubbfräsas. Det ska även läggas gräsarmering i slänten framför skjulet.

CYKELFESTEN 2017
Vilken eftermiddag/kväll det blev! Solen sken, trevliga
människor som bjöd varandra på god mat å dryck, och
såklart lite dans och trevliga pratstunder på det!
Vi tackar årets deltagare för en trevlig och god kväll!
Och hälsar alla, nya som rutinerade cykelfestfolk
välkomna till cykelfest 1/9 2018!
Ameli & Jenny
FÖRÄLDRATRÄFFPUNKTEN
Hasslövs bygdeskola och Johanna hälsar alla föräldrar
och barn mellan 0-5 år välkomna på föräldraträffpunkt.
Vi leker och umgås i fritidslokalen, gympasalen eller
ute på skolgården. Sångpåsen är en populär avslutning
på träffen.
För 20 kr/familj fixar köket gott och nyttigt fika!
Vi träffas på torsdagar mellan kl 9-11.
Varmt välkomna att bli en del av gemenskapen!

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: 18/10, 8/11, 6/12 alla datum
kl 14.00-16.00.
Arbetsgruppen träffas: 3/10, 17/10, 31/10, 7/11,
21/11,5/12 alla datum kl 13.30-16.00.
Anhöriggruppen träffas: 11/10, 25/10, 8/11 22/11,
6/12, alla datum kl 14-16.
allt sker i Röda Kors lokalen (f d distriktsköterskehuset)
i Våxtorp.
SYNAS I BYABLADET??
Byabladet delas ut till alla hushåll i Hasslöv ca 300 st. Vi
skriver och trycker bladet varje månad, utom juni och
juli då vi gör ett kombinerat blad. Man når alltså ut till
hela byn om man vill t ex kanske skänka frukt, sälja
något, få hjälp med att upphittade katter hittar hem
igen, kalla till årsmöte, andra möten osv.
Vi delar ut bladet på tisdagar runt den 1:e i varje månad
för det mesta. För att det ska fungera ska PostNord ha
bladet en vecka innan och vi ska hinna skriva och trycka
bladet innan dess. Så vill du ha med något i kommande
blad t ex i november, så måste du höra av dig senast i
mitten av oktober för att det ska komma med.
Privatpersoner som vill sälja/ge bort/efterlysa något
kan göra detta via en annons i byabladet utan kostnad.
Företag eller privatpersoner som säljer eller tar betalt
för sina varor/tjänster betalar 50 kr för en annons per
gång. Vill ni ha en stående annons i bladet på
annonssidan kostar det 400 kr per år. Ta kontakt med
Eva Hall eller någon annan i styrelsen, kontaktuppgifter
finns på baksidan av bladet

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 okt kl. 10.00

Mässa Våxtorp

8 okt kl. 14.00

Familjegudstjänst Våxtorp, fika och auktion
församlingshemmet efteråt.

8 okt kl. 18.00

Gudstjänst, kyrkokören medverkar, Hasslöv
försäljning av inlämnade gåvor efter gudstjänsten.

10 okt kl. 12.00

Sopplunch Våxtorps förs.hem

15 okt kl. 10.00

Medeltida mässa kyrkokören medverkar, Våxtorp

18 okt kl. 19.00

Församlingsafton Våxtorp, Ungdomsbrandkåren
medverkar

22 okt kl. 10.00

Mässa Hasslöv

24 okt kl. 12.00

Sopplunch Hasslövs förs.hem

29 okt kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

29 okt kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

VÄLKOMNA!

Välkomna på sopplunch, vi äter hemlagad soppa med gott bröd och kaffe.
Kostnad 40 kr överskottet går till välgörande ändamål.

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.

