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

Det här händer i februari 2019….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

5 feb kl. 19.00
10 feb kl. 09.00
14 feb kl. 19.00
19 feb kl. 14-16
4 mars kl. 19.00
21 mars kl. 18.30

Föreningsmöte HIS klubbstugan
Styrelsemöte byalaget
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Årsmöte hembygdsföreningen
Årsmöte byalaget i hembygdsgården

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

Alla hjärtans dag 14 feb

ÄNTLIGEN HÄR!
Ja, så har då Boken om Hasslöv, del två, äntligen anlänt. Den har underrubriken ”Folket och
historien ”och nu är det dags för boksläpp!
Det äger rum på lördag, den 2 februari, mellan kl 13 och 16 i hembygdsstugan. Vi vet att
boken är efterlängtad och tror du kommer att tycka om den. Vi bjuder på fika och hoppas du
har möjlighet att komma. Skulle du vara förhindrad får du en ny chans nästa lördag, den
9 februari, också mellan kl 13 och 16, också i hembygdsstugan.
Boken kommer också att kunna köpas hos var och en av oss i redaktionskommittén. Priset för
de 270 sidorna med Hasslövshistoria är 350 kronor. Självklart kan du också samtidigt köpa den
första Boken om Hasslöv, som handlar om gårdarna och husen i bygden. Köper du båda blir
priset 600 kronor. Varmt välkommen!
Bo, Mona, Per, Stellan, Stina och Vera. En fråga? Ring Vera på tel 0702 969 625
Bokens historia: Det var 2013, för sex år sedan, som vi på allvar började diskutera att ge ut en
bok om Hasslöv. Det har tagit sin tid, delvis beroende på att vi under resans gång kom fram till
att vi inte skulle ge ut en bok, utan två. Rose-Marie Gustavssons frånfälle var dessutom ett svårt
avbräck för oss, mänskligt och arbetsmässigt. Hon var från början och fram till hösten 2017
navet i produktionen när det gällde att ta hand om både text och bilder. Nu hoppas vi bara att
hennes och vårt arbete ska nå ut till så många som möjligt.
Tipsa gärna vänner och släktingar i förskingringen om bokens ankomst.

HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun
anordnar i vår
2
igen 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 19 feb kl. 14-16.
Program: Privat ekonomi, vill du veta mer vad en
budget- och skuldrådgivare gör? Nishtiman Taheri
kommer och informerar om sitt uppdrag.
Välkomna! För mer information kontakta Laholms
kommun, volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till
Anita Winde tel. 070-2484866.

´å

ERIKS RÖGLEMÖSSA
Erik vill tacka den person som hittade hans mössa och
hängde upp den på staketet vid hembygdsgårdens
parkering. Ett stort TACK och god fortsättning önskar
Erik.
ÅRSMÖTE 21 MARS HASSLÖVS BYALAG
Välkommen på årsmöte i Hasslövs byalag den 21 mars kl. 18.30 i
Hembygdsgården.
Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets utlysande
3. Dagordning fastställes
4. a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Styrelsens årsberättelse 2018
6. Revisionsberättelse 2018
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2019
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2019
13. Revidering o fastställelse av LUP:en = Lokal
utvecklingsplanen för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

NÅGOT FÖR DEJ??? – KOM MED!
Fotboll Fitness är för dig som är
40+ (kvinna som man) och som
känner suget efter fotboll och
gemenskap.
Här handlar det om att röra på sig och ha roligt.
Gemenskapen är viktig och här görs allt på de villkor
ni sätter själva i gruppen. Så kom förbi, lira lite med
oss och ha roligt!
Vi träffas på Lördagar med start den 19/1 mellan
9.30-11 i Bohalla. Dvs idrottshallen i Östra Karup.
TOMTEN I SKOGEN
Vi hoppas alla som kom till Byalagets evenemang
”Tomten i skogen” fick en mysig stund i skogen och
tackar tomten speciellt för att han tog sej tid att
komma och besöka oss.

VÄLKOMNA TILL BYN
Fredrik Schönbeck, Rundvägen 22.
Mattias Bolin och Frida Nilsson
med familj Pehr Osbecks väg 8.
Peter Nilsson och Sabina
Holmström, Torp.
Sandra Svensson och Victor Hult
med familj, Klövervägen 20 b.
HASSLÖVS IS LOPPIS & PANTBURKAR
Vill tacka alla som hjälpt till under 2018 med att hämta
grejor, plockat upp och plockat ner grejor och kört till
tippen med det som blev över. Utan er ingen loppis.
Tack också alla ni som lämnar grejor och som kommer
och handlar och som kommer och äter korv och hamburgare, utan er ingen loppis.
Loppisarna 2018 blev ett mycket bra tillskott i kassan.
Tack-tack-tack!
HIS loppisar under 2019 blir söndagen den 28 april,
söndagen den 28 juli och söndagen den 6 oktober,
samtliga datum mellan kl. 11-14.
PS Det blev också ett bra tillskott i kassan när det gäller
tomburkar och petflaskor. Var snälla och fortsätt ställa
kassar och säckar vid Lars-Inges eller Hasses garageportar.
Ha ett bra och gott 2019!
Hasse Carlsson
TACK FRÅN HASSLÖVS SKOLA
Ett stort tack till alla som kom till julauktionen och tack
till alla sponsorer och alla som hjälpt till på olika sätt.
Vi fick in 18 300 kr. Pengarna går till barnen på Hasslövs
skola. Hoppas vi ses nästa år! Mona Svensson
NY VERKSAMHET I HASSLÖV
Under flera år har jag försökt få valfrihet inom demensvårdens dagverksamhet. Nu är det klart och den 25
februari öppnar Gärdet omsorg Hallandsås.
Detta är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Detta innebär att du som
har en diagnos eller har en anhörig som behöver lite
avlastning kan få en plats valfria dagar: måndag-fredag
kl 9:00-15:00.
På gården är det meningen att få en stimulerande dag i
gårdsmiljö samtidigt som vi lagar mat och äter tillsammans.
Tveka inte att ta kontakt, kanske bara för att göra
besök. Ingen ska behöva klara detta ensam.
Hur gör man då för att få en plats?
Kontakta kommunens biståndshandläggare för ett
hembesök. Här tas sedan beslut om hur många dagar i
veckan man vill använda sig av dagverksamheten.
Varma hälsningar Marie Svensson tel: 0701473117

Hasslövs församling, Höks pastorat
Tis 29 jan kl. 12.00

Sopplunch församlingshemmet

Sön 3 feb kl. 16.00

Familjegudstjänst

Sön 10 feb kl. 14.00

Mässa

Tis 19 feb kl. 19.00

Församlingsafton i församlingshemmet. Johan Persson berättar
om hans alla resmål. Kaffe och
andakt.

Tis 26 feb kl. 12.00

Sopplunch församlingshemmet

Välkomna till vår kyrka

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 2018-2019:
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.

