Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i juni-juli 2018….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 juni kl. 19.00
2 juni kl. 14.00
3 juni kl. 10.00 - 11.30
5 juni kl. 14-16
10 juni kl. 10.00 - 11.30
11 juni kl. 19.00
13 juni kl. 18.00
15 juni kl. 18.00
16 juni kl. 14.00
17 juni kl. 10.00 - 11.30
20 juni kl. 19.00
22 juni kl. 13.30
23 juni
24 juni kl. 10.00 - 11.30
1 juli kl. 10.00 - 11.30
4 juli kl. 18.30
8 juli kl. 10.00 - 11.30
10 juli kl. 19.00
15 juli kl. 10.00 - 11.30
22 juli kl. 10.00 - 11.30
29 juli kl. 10.00 - 11.30
29 juli kl. 11-14
5 aug kl. 14.00

Fotboll DFK HaSko – Tofta i Våxtorp
Fotboll div 6 HIS – Oskarstoröms IS
Tipspromenad Brante Källa
Hasslövsträffen hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Styrelsemöte byalaget
Skolavslutning kyrkan
Grillkväll i hembygdsgården
Fotboll HIS – Lilla Tjärby IK
Tipspromenad Brante Källa
Fotboll DFK HaSko – Getinge/Slöinge i Våxtorp
Midsommarfirande i hembygdsgården
Storbildsvisning av VM-match i bygdegården
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Fotboll HIS – Trönninge IF
Tipspromenad Brante Källa
Allsångskväll
Tipspromenad Brante Källa
Bridge i Bygdegården
Tipspromenad Brante Källa
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Tipspromenad Brante Källa
Välkomna både gamla och nya spelare!
Hasslövs IS loppis
Hembygdstugornas dag

GRILLKVÄLLAR I HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkvällar fredagen den 15 juni och fredagen den 17 augusti vid hembygdsgården. Vi
tänder grillen kl. 18 och så håller vi på till kl. 22.00.
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 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!
CYKELDAGEN DEN 10 MAJ
Vi har nu genomfört cykeldagen för vår önskan om en cykelväg för andra året i rad. Det blev en lyckad dag med ca
40 personer som cyklade både en och två gånger till Östra Karup och tillbaka igen.
Vi tackar Roland Norrman (M) för besöket och provcykling av vägen, jodå han höll med om att behovet av en gcväg fanns! Så nu håller vi tummarna för att vårt budskap når hela vägen fram!
Vi tackar även Sveriges Radio Halland, Laholms tidning och Hallandsposten som kom och intervjuade oss.
Och självklart att stort TACK till er som deltog!

MIDSOMMAR I HEMBYGDSGÅRDEN
Midsommarfirande
i hembygdsgården. Välkomna att fira in
2
sommaren i Hembygdsgården den 22 juni. Det blir dans runt
midsommarstången, kaffe serveras med hembakta kakor,
lotterier med fina vinster. Den som vill vara med och klä
midsommarstången får vara på plats kl. 09.00, ta gärna med
er blommor. Själva midsommarfirandet startar 13.30,
midsommarstången reser vi kl. 14.00. Hjärtligt välkomna!
Hasslövs hembygdsförening

STORBILDSVISNING AV VM MATCH
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: 0708-265324
eller till hasslovsbyalag@gmail.com
Anmälan senast 10 juni.
Välkomna!

ALLSÅNG I HEMBYGDSGÅRDEN
Allsångskväll med Åke Andreasson och Bertil Sjö. Hembygdsföreningen ordnar allsångskväll med Åke Andreasson och
Bertil Sjö den 10 juli kl. 19.00. Välkomna!

HASSLÖVS IS LOPPISAR
Nästa loppis blir sön 29 juli och sön 14 okt mellan kl. 11-14.
Vi 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.

´å

VALBORGSBÅLET
Eldandet vid bålet gick inte riktigt som vi tänkt oss, men till
slut fick vi ändå eldat upp det. Vi har även fått in klagomål på
att barn gör åverkan vid bäcken väster om Gullhöjden, men vi
anser inte att hembygdsföreningen är ansvariga för detta, vi
uppmanar därför föräldrarna att själv ansvara för sina barn.
Styrelsen Hasslövs hembygdsförening
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Nästa träff är tisdagen 5 juni
kl. 14-16. Program: Tipsrunda med korvgrillning. Pris 20 kr.
Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita Winde tel.
070-2484866.
HASSLÖVS SKOLA INFORMATION
Kort sammanfattning av beslut från två medlemsmöte:
Beslut att förändra stadgarna vad avser § 3:1 Tillägg att
bedriva förskola. § 3:2 Ändring av suppleanter till 0-3 st.
§ 3:3 Nära samarbete med Hasslövs byalag.
Information om att i augusti 2018 är 15 st barn tecknade till
förskolan, varav 3 startat i påsk. Beslut om namn och logotype till förskolan. Beslut om namnbyte på skolan från
Hasslövs bygdeskola till Hasslövs skola.
" Nu väntar oss ett långt och härligt sommarlov,
Juni, Juli och Augusti vad ska vi hitta på,
bada, sola och äta glass förstås,
ta en dag i taget och bara lata oss"
Text: hej då skolan med duvungarna
Alla är välkomna för att fira in sommarlovet tillsammans med
barnen på Hasslövs skola. Välkomna till Hasslövs kyrka
onsdagen den 13/6 kl 18.00.
ANNONS
Betongkurs! Vill du lära dig att göra fina betongsaker/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

Vi tackar varmt alla som hjälper till och alla som kommer och
handlar. Årets vårloppis gav ett jättebra resultat!
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
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
BYAPENGEN
Gatuljusen längs cykelvägen till skolan är klar och planteringen vid gångvägen på grönområdet i korset är på väg att
bli klar, det som återstår är asfaltering och det dröjer pga att
en ny upphandling på gång i kommunen.
Det finns en del pengar kvar som kommunen önskar få in
önskemål om vad vi vill använda dem till. Hör av er till oss i
styrelsen om ni har förslag.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 25 AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Planera in lördagen den 25 augusti för
Hasslövsloppet!
Start vid Hasslövs skola kl. 10.30. Vuxenrundan är 5 km och
vi har även ett kortare barnlopp med start kl. 10.00.
Vi bjuder på grillad korv och lite frukt serveras. Ingen
föranmälan behövs – bara kom!! Info: Jenny tel. 260 64 eller
via epost: jennyfristrom@hotmail.com.

Hasslövs församling, Höks pastorat
sön 3 juni kl. 10.00

sön 17 juni kl. 14.00
sön 24 juni kl. 11.00
sön 1 juli kl. 14.00

Friluftsgudstjänst hembygdsgården, kyrkokören
medverkar. Kaffe serveras av hembygdsföreningen
Mässa kyrkan
Gudstjänst i församlingshemmet. Sill och potatis
serveras efteråt.
Mässa kyrkan

Övriga tider i juli ej utlagda på www.svenskakyrkanhoks.se vid Byabladets
tryckning.

Välkomna!
HUR GÖR VI MED BYABLADEN I FRAMTIDEN???

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag.

Vid vårt årsmöte tog vi upp en diskussion om hur vi ska
distribuera byabladet i framtiden. Det blir allt färre hushåll
som betalar medlemsavgiften som är den inkomst som gör
att vi kan köpa A3 kopieringspapper, betala kostnaden för
att trycka bladet och kostnaden för att skicka ut det med
PostNord varje månad.

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:

2017 var det 125 hushåll av 300 hushåll som får bladet
som betalade in de 150 kr som medlemsavgiften är.
Dessutom kommer PostNords företagscenter dit vi lämnar
bladet varje månad att läggas ner. Laholm är nerlagt och
Båstad är kvar i alla fall i år också.
Då blir det att någon ska köra till Halmstad för att där
lämna in bladet för distribution och PostNord ska ha
bladet 7 dagar innan det lämnas ut i våra postlådor.
Tveksamt om någon vill göra det ideellt….

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

Ett sätt är att vi går över till att t ex skicka ut byabladet via
epost. Vi skickar redan nu ut ett mindre antal per epost
och det fungerar bra. Men samtidigt så vill eller kan inte
alla få det så, utan vill ha det på papper och byalaget vill ju
gärna nå alla i byn.

Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104

Ett annat sätt är att vi enbart lägger byabladet på vår
hemsida, som vi redan gör och då får man läsa det på:
www.hasslov.se Där kan man även läsa byablad från
tidigare år. Gå gärna in där och läs mer om vad Byalagets
styrelse gör och vad som händer i byn.

Iréne Jonsson
ledamot, tel. 0706-99 89 21

Meddela oss hur ni vill läsa bladet i fortsättningen, ni kan
tala med någon i styrelsen eller maila in till
Hasslovsbyalag@gmail.com
Med Byabladet i april fick ni inbetalningskort med summa
och allt ifyllt, betala in med inbetalningskortet eller använd
swish. Glöm inte ange ert namn!

Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543

Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer 6896948 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.

