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

Det här händer i september 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
2 sep kl. 14.00
4 sep kl. 18.30
6 sep kl. 19.00
10 sep kl. 13.00
11 sep kl. 19.00
17 sep
18 sep kl. 19.00
19 sep kl. 14-16
23 sep kl. 14.00
23 sep kl. 16.30
25 sep kl. 18.30
30 sep kl. 19.00

Hasslövs IS – Ränneslövs GIF div 6
HLR kurs i bygdegården
Byalaget styrelsemöte
Hasslövs IS – Ränneslövs GIF klass 2
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Kyrkoval i Våxtorps förs.hem
Kurs 72 timmar i bygdegården
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Hasslövs IS – Trönninge IF div 6
Hasslövs IS – IF Centern klass 2
Årsmöte skolan
Boksläpp av Hasslövsboken i hembygdsgården

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

SKOLAN ÅRSMÖTE
Hasslövs skola ideella förening har årsmöte
den 25/9 kl 18.30 i skolans matsal.
Det bjuds på fika. Skriftlig kallelse skickas
ut till medlemmar. Om det är någon som
är pigg på att gå med i styrelsen så kontakta
valberedningen: Camilla Appelgren
0430-26360 eller Roger Kjellsson 0430-30231.
Ordförande Veronica Svensson

TUNGA TRAFIKENS DAG
Vi tackar 2folket i byn för visat intresse och förståelse för
Tunga Trafikens Dag. Vi som ordnat dagen skänker
överskottet till Hasslövs Bygdeskola.
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
´å 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.
NYINFLYTTAD
Välkommen till Per-Åke Börjesson, Lugnarovägen 9.
SKADEGÖRELSE VID MULLESKJULET
Tråkigt nog har någon/några roat sej med att slå sönder
grillröret vid Mulleskjulet i skogen vid Brante Källa och
under helgen 12-13 aug har mopeder kört på gångstigarna. Det är så otroligt onödigt att förstöra det som
är till glädje för oss alla och vi hoppas att familjer som
har mopedburna ungdomar kan ta en diskussion om var
det är ok att köra med mopederna och varför det inte
är tillåtet inom naturreservatet.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Dags för Hasslövsträffen igen i hembygdsgården, välkomna tisdagen den 19 sep kl. 14-16 då Lars-Hugo
Larsson f d journalist på LT och HP kommer och gästar
oss för en trevlig eftermiddag, fika till självkostnadspris.
Laholms kommun, volontär/frivilligcentrum
Annons:
Jag välkomnar er till en skön och avstressande yoga
med fokus på andning, enkla övningar, meditation och
mantras. Kom ihåg: Alla kan yoga! Du utgår från din
kropp. Yoga är hälsa för kropp, knopp och själ.
Välkommen att prova på måndagen den 25 september
kl 19.00. Kostnad 120 kr. OBS! Begränsat antal platser,
anmäl ditt intresse via SMS 070-30 33264.
Följ mig på Facebook AnQi - Harmony House.
Namaste' Anki Persson

HASSLÖVSBOKEN – nu är den klar!
Som vid alla stora lanseringar så är det boksläpp onsdagen den 30 aug kl. 19.00 i hembygdsgården!
Hasslövsboken kostar 280 kr och finns till försäljning
hos styrelsen i Hasslövs hembygdsförening, hos medlemmarna i bokgruppen (Bo, Vera, Mona, Stina), vid
släktforskardagarna i Halmstad den 26 och 27 augusti
samt närhelst det är öppet i Hembygdsgården. Varmt
välkomna att köpa ett exemplar!
HIS LOPPIS
Ett stort tack till alla ni som ställer upp före, under och
efter loppisarna. Det är ni som gör att senaste loppisen
blev en riktig höjdare, nytt rekord med besökande antal
mm. Tack till alla som kom och fyndade- det är roligt att
se att det är så många som kommer!
Är det någon som vill vara med i vårt trevliga gäng och
hjälpa till att plocka upp grejor så är ni så välkomna –
hör av er till Hasse.
PS Ni ska också veta att vi i HIS kommer att vara bland
de 10 bästa i vårt land på att samla och panta burkar,
när året är slut. Det är ca 1700 föreningar som deltar i
föreningskampen. Så jobba på och samla, ställ era
säckar eller påsar vid mitt eller Lars-Inges garageportar
eller hör av er.
Hasse C tel. 0708-26 22 45.
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!
DIGITAL MÄTNING GENOMFÖRD AV HASTIGHETEN
GENOM BYN
Laholms kommun har efter en förfrågan från byalaget
placerat en radarräknare inne i byn nära övergångsstället. Det är en liten låda som inte förarna uppmärksammar. Laholms kommuns trafikplanerare Annika
Pålsson informerar om resultatet:
Den var placerad där mellan fredagen den 30/6 till
lördagen den 9/7 och har räknat både antal fordon och
fordonens hastighet.

Under denna period passerade det 2.366 st
fordon/dygn varav ca 140 st/dygn är tung trafik.
Medelhastighet var 48km/h.
85 percentilen:56 km/h (ett vanligt mått i trafiksammanhang, man tillåter i princip 15 % att köra för
fort).
Vi kan konstatera att det är otroligt många bilar som
passerar genom byn per dygn, men enligt Annika
Pålsson är både antal och hastighet helt normalt för en
sådan väg.
Var rädda om er och andra i trafiken – håll avstånd
och hastighet!

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
3 sep kl. 10.00

Familjemässa Hasslöv, utdelning Barnens bibel
till 6-åringar.

3 sep kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorp

10 sep kl. 10.00

Familjemässa Våxtorp, utdelning Barnens bibel
till 6-åringar.

12 sep kl. 12.00

Sopplunch Våxtorps församlingshem

17 sep kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

17 sep kl. 11-13, 16-20 Kyrkoval i Våxtorps församlingshem
19 sep kl. 19.00

Församlingsafton Hasslövs församlingshem

26 sep kl. 12.00

Sopplunch Hasslövs församlingshem

1 okt kl. 10.00

Mässa Våxtorp

VÄLKOMNA!

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.
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.

