Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i februari 2018….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
6 feb kl. 14-16

Hasslövsträffen i hembygdsgården

12 feb kl. 17.30

Föräldramöte i bygdeskolan

13 feb kl. 19.00

Byalagets styrelsemöte

5 mar kl. 18.30

Byalagets årsmöte i bygdegården

5 mar kl. 18.30

Bygdegårdsföreningens årsmöte i bygdegården

6 mar kl. 14-16

Hasslövsträffen i hembygdsgården

Glöm inte Fettisdagen den 13 feb och
Alla hjärtans dag 14 feb!!
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Årsmöte för Hasslövs byalag och Hasslövs bygdegårdsförening

Hasslövs byalag och Hasslövs bygdegårdsförening kallar till årsmöte den 5 mars kl. 18.30
i bygdegården.
Byalaget kommer att gå igenom byns lokala utvecklingsplan
LUP. Kom och prata om vad ni vill att vi ska arbeta med 2018.
Dagordning för byalaget finns på sid 2.
Välkomna! Vi bjuder på fika!

NYINFLYTTADE!
2 till byn säger vi till:
Välkomna
Familjen Susanne Thorsén, Axvägen
Tony Mellberg, Axvägen
Tomas Berg, Axvägen
HASSLÖVS BYGDESKOLA
Dags för årets första föräldramöte. Välkomna den
12 februari kl. 17.30 – 19.00.
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i
´å Hasslövsträffen i
vår igen
hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla
vänner för en stunds sällskap. Gemensamma
aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris.
Nästa träff: tisdagen den 6 februari kl. 14-16 då
kommer Lars-Göran Persson och gästar oss för en
trevlig eftermiddag. Genetik – ska man förbättra
människans natur? är på programmet.
Nästa träff ni kan planera in är tisdagen den 6
mars kl. 14-16. Då kommer Sofia Frindberg, brandingenjör i Laholms kommun och ger tips och råd.
Hur man bäst skyddar sig mot brand i hemmet?
Vad ska man tänka på? Hur gör man om det
uppstår en brand?

Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
VED I SANDLÅDAN….
Ni vet väl om att det finns ved i sandlådan vid
lekplatsen på Sluttningsvägen att användas om
man vill grilla korv eller något annat. Det kan ju
smaka bra när man lekt färdigt på lekplatsen eller
om det blir lite snö så det blir pulkaåkning i backen.
Nätet är också på plats nedanför backen så ingen
skadar sej.
UPPHITTAT PÅ MULLEPLATSEN
Saknar någon ett mjukisdjur som är upphittat vid
Mulleskjulet? Finns hos Jenny och Nicolas, se tel på
sista sidan i bladet.

HASSLÖVS IS LOPPIS & PANTBURKAR
2017 var ett mycket bra år när det gäller loppis och
pantburkar/petflaskor. Vi hade 3 mycket bra
loppisar, där sommarloppisen slog alla rekord, tack
alla som jobbar med det här, alla som skänker
grejor och alla som kommer och handlar.
När det gäller panten, klarade ni och vi av det jag
lovade för tre till fyra månader sedan, att vi skulle
vara bland de 5 bästa i Sverige när 2017 var slut.
Hasslövs IS slutade på 4:e !! plats bland 1.962
föreningar som är med i Föreningskampen
Pantamara. Vi skickade 146.800 enheter 2017.
Fortsätt spara till oss i år också, ställ vid våra
garageportar hälsar Lars-Inge Alm och han vid
pennan.
Hasse Carlsson
ÅRSMÖTE 5 MARS HASSLÖVS BYALAG
Dagordning:
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 2017
6. Revisionsberättelse 2017
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2018
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2018
13. Revidering o fastställelse av LUP:en = Lokal
utvecklingsplanen för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

GRANNSAMVERKAN NY SAMORDNARE
Hasslöv har ett par områden som har grannsamverkan, bl a Klövervägen/Timotejvägen som
har Stefan Sundberg som samordnare. Tidigare var
det Rose-Marie som hade Sluttningsvägen/
Rundvägen och polisen/kommunen vill gärna ha
någon ny kontaktperson på detta område. Vill du
och är intresserad hör av dej till Laholms kommun,
Karin Martini, utredare för trygghet och säkerhet.
Vad är då grannsamverkan?
Grannsamverkan är en vanlig metod för att
förebygga brott och otrygghet i bostadsområden.
Metoden innebär att de boende ser över den egna
bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka
över bostäderna och vad som händer och sker i
området.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
tis 30 jan kl. 12.00
sön 4 feb kl. 16.00
sön 4 feb kl. 18.00
sön 11 feb kl. 10.00
sön 11 feb kl. 14.00
tis 13 feb kl. 12.00
ons 14 feb kl. 17.00
sön 18 feb kl. 14.00
tis 20 feb kl. 19.00
sön 25 feb kl. 10.00
tis 27 feb kl. 12.00
tis 27 feb kl. 18.00

Sopplunch Hasslövs förs.hem
Ljusgudstjänst, kyrkokören Hasslöv
Ljusgudstjänst, kyrkokören Våxtorp
Familjemässa, utdelning av dopänglar, fika
Våxtorp
Familjemässa, kompisklubben, utdelning av
dopänglar, fika Hasslöv
Sopplunch Våxtorps förs.hem
Askonsdagsmässa Våxtorp
Gudstjänst Hasslöv
Passionsandakt, Hasslöv, Vox Femina sjunger
kl. 18.00 enkel kvällsmat Hasslövs förs.hem
Välkomna!
Mässa Våxtorp
Sopplunch Hasslövs förs.hem
Passionsandakt, enkel kvällsmat kl. 18.30, kl. 19 Ingmar Skogar visar film, Våxtorps förs.hem

Välkomna på sopplunch i församlingshemmen. Vi äter hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukade bord.
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:
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.

