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

Det här händer i augusti 2018….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

5 aug kl. 14.00
6 aug kl. 19.00
8 aug kl. 19.00
11 aug kl. 14.00
12 aug kl. 11.00
15 aug kl. 19.00
17 aug kl. 18-22
17 aug kl. 18-22
25 aug kl. 10.30
25 aug kl. 14.00
25 aug kl. 11-17
26 aug kl. 11.00
1 sep
1 sep kl. 11.00
4 sep kl. 14-16

Hembygdstugornas dag
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Byalaget styrelsemöte
Fotboll HIS – Skottorps IF div 6
Fotboll HIS – Skottorps IF kl 3 södra
Fotboll HaSko – Kornhult/Hishult FF div 4
Grillkväll i hembygdsgården
Tårtkalas i hembygdsgården
Hasslövsloppet start skolan
Fotboll HIS – Torup/Rydö FF div 6
Arkeologidag på Lugnarohögen ??
Fotboll HIS – Skogaby BK kl 3 södra
Cykelfest i Hasslöv
HaSko – SRG Himledalen div 4
Hasslövsträffen börjar igen
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

CYKELFEST 2018!
Än är det inte för sent att anmäla sig till 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

HEMBYGDSSTUGORNAS DAG
2 till hembygdsgården på hembygdsVälkomna
stugornas dag den 5 augusti kl. 14.00. Årets tema
är tvätt och det finns kaffe med våfflor till försäljning.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun fortsätter
att anordna trevliga Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen
4 sep kl. 14-16. Program: Stavgångsinformation.
Fysioterapeut Vanja kommer och visar hur man
´å
använder
sina gångstavar och berättar varför det
är bra för kroppen med stavgång. Ta gärna med
egna stavar eller långa på plats. Välkomna! Kaffe
till självkostnadspris.
För mer information kontakta Laholms kommun,
volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
UPPHITTAT!
Saknar du en röd cykel? Uno Åkesson har en hos
sig som hittades slängd i diket. Är det din? ring
073-5039887.
INSAMLING AV PANTBURKAR
Hasslövs IS supporterklubb fortsätter med sitt
arbete med att samla in pantburkar och pantflaskor. Ett bra sätt både att tänka på miljön och
samla in pengar till föreningen gör att vi gärna
fortsätter med er hjälp.
Vi är med i Föreningskampen Pantamera och det är
även en tävling mellan föreningarna i Sverige om
vem som samlar in mest burkar och flaskor, ifjol
gick det väldigt bra för oss i den kampen och vi
fortsätter såklart ….
Lämna i den blå tunnan vid återvinningsstationen
eller ännu hellre samla i sopsäckar till oss. Lämna
vid våra garageportar eller hör av er till oss så
hämtar vi, Lars-Inge eller Hasse C. Tack för att ni
stöttar HIS!
Hasse C
ANNONS
Betongkurs! Vill du lära dig att göra fina betong
saker/figurer! Ort: Hasslöv Pris: 550kr
Kontakta: annika1545@gmail.com tel. 0733764697.
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. 0733764697.

GRILLKVÄLLAR I HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkväll fredagen den 17
augusti vid hembygdsgården. Vi tänder grillen ca
kl. 18.00 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!
TÅRTKALAS.........
Laholms kommun vill fira att man nu är över
25 000 invånare i kommunen och har därför bett
kommunens alla byalag m fl att ordna med tårta
som kommunen bjuder på, därför passar vi på att
göra det samma kväll som det är grillkväll den 17
augusti mellan kl. 18-22 vid hembygdsgården.
Naturligtvis behöver ni inte grilla om ni inte vill,
utan alla är välkomna att dricka en kopp kaffe och
äta en bit tårta.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 25 AUGUSTI
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 som vi startar med kl. 10.30. Efter detta
startar vuxenloppet.
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
BYAPENGEN
Gatuljusen längs cykelvägen till skolan är klar och
planteringen vid gångvägen på grönområdet vid
korsningen Lugnarohögen-Brante Källa vägen är
också klar från kommunens sida.
Det finns en del pengar kvar som kommunen
önskar få in önskemål om vad vi vill använda dem
till. Bl a har förslag kommit om ett utegym
någonstans, förslag om fler grillplatser i byn.
Hör av er till oss i styrelsen om ni har förslag.
Vi kommer även att ha ett möte med byns alla
föreningar om man har några tips och ideér.
MEDLEMSAVGIFTEN TILL BYALAGET
Har du betalt in medlemsavgiften till Byalaget?
Om inte är det hög tid! Läs mer på sista sidan om
hur du kan betala.

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 12 aug kl. 10.00

Mässa

Tis 14 aug kl. 18.30

Kyrkogårdsvandring, fika i
församlingshemmet efteråt.

Sön 26 aug kl. 18.00

Gudstjänst i församlingshemmet,
Korvgrillning efteråt.

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.

