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

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

6 sep kl. 18.30
7 sep
9 sep kl. 08-20
11 sep kl. 14-16
15 sep kl. 14.00
16 sep kl. 15.00
17 sep kl. 19.00
25 sep kl. 18-20
30 sep kl. 14.00

Byalaget styrelsemöte
Våxtorps marknad
Valdag – obs! vallokal Skottorpsskolan
Hasslövsträffen börjar igen
Hasslövs IS – Sperlingsholms IF div 6 sö
Hasslövs IS – Lidhults GoIF klass 3 sö
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Start luftgevärsskytte se sid 3
HASKO – Ullareds IK dam

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

HASSLÖVS IS LOPPISAR
Nästa loppis blir sön 14 okt mellan kl. 11-14.
Vi tar 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.
Vi tackar varmt alla som hjälper till och alla som kommer och handlar.
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

VÄLKOMMEN TILL BYN!
Rasmus Lundgren
och Linnea Nilsson, Klövervägen,
2
Pernilla Johansson med familj, Klövervägen, samt
Sarah Hagberg och Peter Janbo, Torp.
GRATTIS TILL BABYN
Anna Gustafsson och Jonas Nilsson
Torp, som fick en flicka.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun fortsätter att anordna trevliga Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff i september fick flyttas
och är tisdagen den 11 sep kl. 14-16. Program: Stavgångsinformation. Fysioterapeut Vanja kommer och visar hur man
använder
´å sina gångstavar och berättar varför det är bra för
kroppen med stavgång. Ta gärna med egna stavar eller låna
på plats. Välkomna! Kaffe till självkostnadspris.
För mer information kontakta
Laholms kommun, volontär/
Frivilligcentrum tel. 266 85 eller
till Anita Winde tel. 070-2484866.

TÄTORTSÅTGÄRDERNA
Planteringen är klar, belysningen på cykelvägen till skolan
också. Då det finns pengar kvar har vi här i bladet efterlyst
förslag på vad ni önskar att vi ber kommunen lägga dessa på.
Förslag som kommit in är t ex restaurera tennisplanen på
skolan, som är i dåligt skick både för tennis och till att spola is
på till vintern, naturligtvis tillfrågas fastighetsägarna i så fall.
Samt en kick/skatepark och ett utegym. Hör av er om ni har
fler idéer.
FRITIDSBANKEN – VILKEN BRA IDÉ!
Det ska startas Fritidsbank i Laholm. Där kan man låna sport
och fritidsutrustning i 14 dagar som på ett bibliotek där man
lånar böcker mm, här lånar man utrustning om man vill prova
en sport. Vi hänvisar vidare till deras hemsida och deras
kontaktperson för mer information.
Kontaktperson: Jenny Hallengård, laholm@fritidsbanken.se,
www.fritidsbanken.se, finns även på Facebook, Finns på
Östertullsgatan 15 i Laholm.

ANNONS
Unna dig själv egentid! Kom och slappna av i skön, lantlig
miljö!
YOGA med Anki på Åsen
Yogastart i Vråkärr 10 torsdagar med start den 6/9 kl 18.30.
Prova på/en gång 150 kr. 5 ggr 600 kr.
10 ggr 1100 kr.
Alla kan yoga! Enkla övningar med fokus på andning och
mantrasång.
Mjuk helkroppsmassage med eteriska oljor, som hjälper din
kropp till självläkning. 650 kr/behandling
Anmäl dig via SMS Swish 0703033264
Solhälsningar
Anki Lundkvist
Fb: AnQi - Harmony House

INTRESSERAD AV ATT LÄRA DEJ MER OM LUFTGEVÄRSSKYTTE?
Välkomna att skjuta luftgevär hos Sydhallands Skyttegille.
Start vecka 39 tisdagen den 25 sep, skjutning både tisdagar
och torsdagar kl. 18-20. Från 7 år och uppåt, även vuxna är
såklart välkomna, kanske en kul aktivitet som man kan göra
tillsammans i familjen. Ingen föranmälan behövs.
För mer information ta kontakt med Kenneth Folkesson, tel.
0709-52 80 63.
GRILLKVÄLLAR I HEMBYGDSGÅRDEN och TÅRTKALAS
Så trevligt att så många kom på grillkvällarna i hembygdsgården och vilken tur med vädret. Tack och lov fick vi grilla
den sista fredagskvällen också och vi blev så många! Tack till
Laholms kommun som bjöd på goda tårtor, det uppskattades
mycket av både gammal och ung.
GRANNSAMVERKAN med Coyards
Hej! Har fått uppgiften att vara administratör för Grannsamverkansgruppen Hasslöv i Coyards Tanken med Coyards
appen är att den skall hjälpa till att vara brottsförebyggande.
Vi kan skicka meddelande via appen och på så sätt hjälpa
varandra då vi misstänker något brottsligt i vårt närområde.
För att få vara medlem gruppen skall man bo i eller ha
anknytning till Hasslöv. Nu håller jag på med att gå igenom
profilerna. Kontrollerar uppgifterna i profilen, ser om det
finns inaktiva medlemmar med i gruppen o.s.v. En del uppgifter i profiler är i dagsläget inte fullständigt ifyllda. Vid akut
meddelande måste man kunna se fullständigt namn, adress
och telefonnummer för att kunna vara behjälplig. Jag vill att
ni går in och uppdaterar profilen så att alla uppgifter finns
med och att de är korrekta. Ändringar görs i ”mina inställningar”. För att telefonnumret skall vara synligt måste du
bocka för ”visa mitt telefonnummer”. Behöver ni hjälp med
appen kontakta mig, så försöker vi lösa det tillsammans.
Med vänlig hälsning Stephan Sundberg Tel. 0766-262788.
PS. När ni får meddelande i appen, klicka på det så ser ni och
kan läsa hela texten. Samtidigt ser jag att ni fått meddelandet. DS
Så går det till!
Du måste först ladda ner appen från PlayButik eller App
Store. Om du har dator går du bara in på www.coyards.se.
Sedan måste du registrera dig. Det står vilka uppgifter du ska
fylla i.
Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet.
Välj Hem (huset) i menyn.
Klicka på Grupper.
Klicka på Mottagna inbjudningar.
Tacka ja till att vara med i gruppen.
Om du vill veta mer om appen finner du allt på
www.grannkompaniet.se.
Man kan också söka upp en grupp och be att få vara med.
Välj Sök efter grupp.
Skriv t ex Hasslöv Grannsamverkan i rutan Gruppnamn.
Klicka på namnet och skriv meddelande: Ditt namn, adress ch
telefon.
Då får den som står som administratör för gruppen får ett
meddelande, att du ansöker om att vara med i gruppen,
vilket vederbörande måste godkänna för att du ska bli med.

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 9 sep kl. 14.00

Gudstjänst

Sön 23 sep kl. 10.00

Familjegudstjänst, utdelning
barnens bibel till 6-åringarna
i församlingen.

Tis 25 sep kl. 12.00

Sopplunch i församlingshemmet

Sön 30 sep kl. 14.00

Gudstjänst

Välkomna på sopplunch i församlingshemmet. Vi äter hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukat
bord. Kostnad 40 kr. Överskottet går till välgörande ändamål.
Välkomna!

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag.

Oktoberfest!
När?

20/10, kl.18:30

Var?

Hasslövs Bygdegård

Hur?

Betala in 250 kr/pers till HaSkos
bankgiro: 5247-0911
eller
swish: 123 067 0091
märk med namn, hur många och
FEST!

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

Sista anmälningsdatumet är 7 oktober!

Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104

Det blir Laputa live som står för underhållningen!

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

Dryck medtages själv!
Vid allergier hör av er till:
Micke: 070-5432636
eller
Nellie: 073-041 42 66

Iréne Jonsson
ledamot, tel. 0706-99 89 21
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.

