Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i april 2019….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
4 april kl. 19.00
10 april
10 april kl. 18.30
17 april kl. 19.00
23 april kl. 14-16
28 april kl. 11-14
30 april kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korset utflykt med Ullabussen
Styrelsemöte byalaget
Bygdegårdsföreningen extra årsmöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Hasslövs IS loppis
Valborgsmässofirande på Gullhöjden

Glad Påsk!

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

Hembygdsföreningens Valborgsmässofirande

Nu är det dags att fira in vårens ankomst med hembygdsföreningens Valborgsmässsobål på Gullhöjden
den 30 april kl. 19.00, bålet tänds kl. 19.30.
Våxtorps Brassband spelar glad vår musik, lotterier
med fina vinster.
Vi hoppas en härlig vårkväll.
Välkomna hälsar hembygdsföreningen!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms2kommun anordnar i
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 tisdagen 23 april kl. 14-16.
Program: Filmvisning – Torvmossen, Helge Nilsson
från Vallberga visar filmen ”Torvmossen med
spade” och Elteverk och berättar lite runt den.
Välkomna! För mer information kontakta Laholms
´å
kommun,
volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 85
eller till Anita Winde tel. 070-2484866.

MEDLEMSAVGIFT FÖR BYALAGET 2019
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för
2019. Du kan betala in på vårt bankgiro eller
swisha summan. På sista sidan står uppgifterna du
behöver. Din avgift behöver vi för att betala de
kostnader vi har för tryck och postutdelning av
byabladen, så var vänlig och betala in medlemsavgiften, så vi kan fortsätta ge ut byabladet!

POSITIVA NYHETER.....??
Enligt Hallandsposten så kan det nu finnas en ljusning från kommunen om vår så efterlängtade
gång- och cykelväg till Östra Karup.
Samma sak gäller för Lugnarohögen. Kan det nu
äntligen vara dags för kommunens äldsta turistattraktion att öppnas under sommaren 2019?
Vad är då Lugnarohögen? För er som är nyinflyttade i byn, så kan vi berätta att det är den lilla
kullen vid det röda huset på Lugnarovägen.
Det är den första skeppsgravsättningen i en
bronsåldershög som påträffats i Sverige. Lugnarohögen har nu varit stängd för besökare i 10 år och
det är kommunen med ekonomisk hjälp från
Länsstyrelsen som nu ska i första hand renovera
stugan och högen. Sedan har kommunen mer
planer för området som vi hoppas förverkligas.

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
Håller extra årsmöte den 17 april kl. 19.00 i
bygdegården för val av ordförande

UPPMÄTNING AV FIBERDRAGNING
Enligt uppgift från Anders Hantoft är Ottossons i
Hedekas är ute och mäter upp fiberdragningarna i
trädgårdar och markområden runt om i byn. Enligt
Anders är dessa uppmätningar är inte exakta utan
ska ange bara på ett ungefär var fiberkabeln finns.
Hans förslag är om du själv vill ha koll på din tomt,
så markera ut sträckningen t ex med sprayfärg
mellan var i huset fibern går in och sedan längs
sträckningen i trädgården. Ta ett foto och/eller
markera på en tomtkarta, ha detta tillsammans
med övriga fastighetshandlingar (som man lämnar
över till ny ägare om man säljer fastigheten). Så
småningom är det IP Only som ska ha kontroll på
var fiberdragningen är gjord. Ska man gräva i
marken är man skyldig att begära en kabelanvisning av samtliga leverantörer av t ex el, fiber osv.
För fibern är det då IP Only som har ansvaret.
Kontakta dem om ni har frågor.

HASSLÖVS SKOLA
Finns det någon som har en fungerande symaskin
och som inte använder den? Skolan tar gärna emot
om ni vill skänka den till oss.
Ring Veronica tel.

RÖDA KORSET AKTIVITETER
Våxtorp-Hasslövs Röda kors krets ordnar aktiviteter för de som är lediga på dagtid.
Träffarna är i Våxtorp i Röda kors lokalen.
Mötena är mellan kl 14.00-16.00
Onsdagen den 10 april: utflykt med Ullabussen.
Resmålet bestämmer gruppen.
Om ni har frågor ang detta så hör av er till Ingrid
Karlsson tel 0430/30471
HASSLÖVS IS LOPPIS
Nästa loppis är söndagen den 28 april mellan
kl. 11-14. Varmt välkomna att fynda bland loppisgrejorna. Just nu har vi tillräckligt med loppisgrejor, men har ni gamla cyklar som ni inte
använder så tar vi gärna emot dessa.
Hör av er till Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C
070-826 22 45, Stig M 26156 och Kjell G 26231.
Så varmt välkomna att fynda!
Och 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!
HUNDRASTGÅRD I HASSLÖV?
Jag har fått samtal från en person i byn som önskar
att Hasslöv hade en hundrastgård. Så nu vill jag
kolla av behovet, önskar sig fler hundägare i
Hasslöv en rastgård i byn? Hör av er till mig i så fall
så förmedlar jag kontakterna.
Ameli.karlsson@hotmail.com

Hasslövs församling, Höks pastorat
2 april kl. 19.00
7 april kl. 14.00
9 april kl. 19.00

14 april kl. 10.00
18 april kl. 19.00
19 april kl. 10.00
21 april kl. 09.30
23 april kl. 12.00
28 april kl. 14.00

Passionsandakt i församlingshemmet
Vinkännare Kaj Ströberg talar över
ämnet kända viner. Kaffeservering.
Mässa
Passionsandakt i församlingshemmet
VI sjunger önskepsalmer tillsammans
med kyrkokören, enkel kvällsmat
serveras kl. 18.30.
Familjegudstjänst, kompisklubben
Skärtorsdagsmässa
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören
Påskdagen, högmässa, kyrkokören
Sopplunch församlingshemmet
Gudstjänst

Välkomna!

Välkomna på sopplunch i församlingshemmet. Vi äter hemlagad soppa med
tillbehör, kring fint dukat bord. Kostnad 50 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 2019-2020:
Ameli Karlsson
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström
vice ordförande, tel. 260 64, 070-9498944
Eva Hall
sekreterare, tel. 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
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.

