Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i maj 2018….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 maj kl. 18.00
6 maj kl. 10.00 - 11.30
6 maj kl. 11.00
8 maj kl. 14-16
10 maj kl. 10-11
11 maj kl. 19.00
12 maj kl. 14.00
13 maj kl. 10.00 - 11.30
16 maj kl. 19.00
20 maj kl. 10.00 -11.30
20 maj kl. 11.00
25 maj kl. 19.00
27 maj kl. 10.00 - 11.30
27 maj kl. 11.00
30 maj kl. 19.00
1 juni kl. 19.00
2 juni kl. 14.00

Byalaget styrelsemöte
Tipspromenad Brante Källa
Fotboll kl 3 sö HIS – Ysby BK
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Cykeldag samling vid fotbollsplanen
Fotboll DFK HaSko – KS Dam i Våxtorp
Fotboll div 6 HIS – Laholms FK Ak
Tipspromenad Brante Källa
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Tipspromenad Brante Källa
Fotboll kl 3 sö HIS – Vapnö IF
Fotboll DFK HaSko – VGLT i Våxtorp
Tipspromenad Brante Källa
Fotboll kl 3 sö HIS – Kornhult/Hishult FF
Årsmöte Ö Hasslövs vägar bygdegården
Fotboll DFK HaSko – Tofta i Våxtorp
Fotboll div 6 HIS – Oskarstoröms IS
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Cykeldag för en cykelväg Hasslöv- Östra Karup
Sedan 1982 har byalaget i Hasslöv kämpat för en gång & cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup, längs
väg 115. Den tunga trafiken, personbilstrafiken men även turisttrafiken ökar för varje år. På sträckan är
det många partier med skymd sikt och överlag en högre hastighet än den tillåtna. Sträckan som behövs
är endast 1,7 km. Det har varit många turer under åren med Laholms kommun, Båstad kommun, Trafikverket Halland och Trafikverket Skåne och vi har nog kommit en bra bit på väg mot att få till en cykelväg,
men än så länge väntar vi….
Därför anordnar vi även i år en cykeldag för att få berörda parter att lyssna och förstå behovet av denna
cykelväg! Cykelvägen skulle gynna alla boende i båda samhällena, ungdomar som tränar fotboll,
tågpendlare som använder Båstad nya station, mm.
Torsdagen den 10 maj är det dags för cykeldagen för att återigen uppmärksamma behovet av en
cykelväg mellan samhällena! Mellan kl 10-11 är det fritt fram att cykla i valfri takt mellan fotbollsplanen
och Hasslöv eller mot Östra Karup. Vi hoppas på fint väder och många cyklister!
Man får gärna ta med fikakorg.
Varmt välkomna!

GRATTIS TILL BABYN!
Camilla Svensson
och Stefan
2
Malm, Klövervägen har fått
en son.
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar
Hasslövsträffen i hembygdsgården.
Passa på att träffa nya och gamla vänner för en stunds
sällskap. Gemensamma aktiviteter, föreläsare mm.
Kaffe till självkostnadspris. Nästa träff är 8 maj kl. 1416. PROGRAM: Filmvisning – Hantverksdagar. Helge
Nilsson, Vallberga visar filmer och berättar.
´å
Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i maj
start den 6 maj kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa
parkeringen.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen
ÅRSMÖTE Ö HASSLÖVS VÄGAR
Kallelse till årsmöte med Ö Hasslövs Vägar den 30 maj
kl 19 i Hasslövs Bygdegård.
Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av 1 justeringsman
4. Genomgång av årsredovisning och revisorns berättelse
5. Besluta om ersättning till styrelsen
6. Val av 5 ledamöter, en från varje väg
7. Framtida hantering pga överklagat lantmäteriets
förrättning
8. Övriga frågor
Styrelsen
Övriga frågor som ställs ska helst ha informerat någon i
styrelsen före den 23 maj. Årsmötet skulle egentligen
hållits i februari men vi avvaktade beslutet från lantmäteriet. Nu har det blivit överklagat så det tar förmodligen 6-12 månader innan det blir klart varför vi insåg
att vi måste ha årsmötet nu. Ingen förhandsanmälan
behövs. Någon servering kommer inte att ske.
ANNONS
Betongkurs! Vill du lära dig att göra fina betong
saker/figurer! Ort: Hasslöv Pris: 550kr
Kontakta: annika1545@gmail.com tel. 0733-764697
Nosework kurs! Vill du veta mer om Nosework eller gå
en kurs/testa på vad det innebär för dig o hunden.
Certifierad instruktör. Ort: Hasslöv
Kontakta: annika1545@gmail.com tel. 0733-764697

GRILLKVÄLLAR VID HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkvällar fredagen den 15
juni och fredagen den 17 augusti vid hembygdsgården.
Vi som var med ifjol tyckte det var ett trevligt sätt att
träffas och pratas vid en stund.
Vi ordnar grill och grillkol och tänder grillarna vid 18tiden. 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!
STOBILDSVISNING AV FOTBOLLSMATCH VM !!
Bygdegårdsföreningen och byalaget bjuder in till en
trevlig fotbollskväll i bygdegården midsommardagen
lördagen den 23 juni, matchen Tyskland-Sverige. Vi
ordnar med lite tilltugg och dryck. Inträde för vuxna 20
kr och för de små 10 kr. Anmälan är ett måste, men är
inte bindande. Anmäl antal och namn till Pia Eriksson,
med ett sms till tel: 0708265324 eller till
hasslovsbyalag@gmail.com.
Anmälan senast 10 juni.
Välkomna!
DRAGNING I SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPP.
KLUBB 1:A DRAGNINGEN 2018
7-151-392-209-184-302-312-344-436-274-417-322176-295-300-361-451-96-175-210-88-57-292-479-35167-172-194-56-199-267-98-269-173-445-384-311-207467-103-254-131-396-93-73-28-141.
Vi gratulerar vinnarna och vinsterna delas ut av
säljarna.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET I AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Vi anordnar loppet för stora och
små den 25 augusti. Mer information kommer i senare
blad. Boka in dagen !!
HASSLÖVS CYKELFEST 2018!
Nu är det dags för den årliga
cykelfesten för 7:e året i rad!
Detta går av stapeln lördagen
den 1 sep. Vi träffas för fördrink i hembygdsgården
därefter cyklar vi hem till de par som fått förrätten på
sin lott. Kvällen fortsätter med varmrätt och dessert
hemma hos nya värdpar med nya gäster.
För att tiden och orken ska räcka tänker vi att man
antingen bor max ca 2 km från hembygdsgården eller
att man ordnar chaufför till sina gäster.
Ca 2 veckor innan får man veta vilken typ av rätt man
ska laga och man bjuder på passande dryck till. Alla
blandningar av par är välkomna! Så ta med
kärleken/kompisen eller grannen och anmäl er nu till:
Ameli, Tele: 232 72 ameli.karlsson@hotmail.com
Jenny, Tele 260 64 jennyfristrom@hotmail.com
Vi vill ha er anmälan senast: 10 Aug

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
5 maj kl. 14.00
6 maj kl. 16.00

13 maj kl. 14.00
20 maj kl. 10.00
20 maj kl. 14.00
27 maj kl. 10.00
27 maj kl. 14.00

Högmässa med konfirmation Våxtorp
Familjegudstjänst, kompisklubbarna,
korvgrillning Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Gudstjänst, kyrkokören, Våxtorp
Mässa Hasslöv
Gudstjänst Hasslöv
Mässa Våxtorp

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 vald för
2018-2019:
Ameli Karlsson
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström
vice ordförande, tel. 260 64, 070-9498944
Eva Hall
sekreterare, tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543
Iréne Jonsson
ledamot, tel. 0706-99 89 21
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 epost 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.

