Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i maj 2019….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
30 april kl. 19.00
3 maj kl. 19.00
3 maj kl. 19.00
5 maj kl. 10.00 - 11.30
8 maj kl. 18.00
9 maj kl. 19.00
12 maj kl. 10.00 - 11.30
17 maj kl. 19.00
19 maj kl. 10.00 - 11.30
19 maj kl. 15.00
21 maj kl. 13.30
24 maj kl. 19.00
24 maj kl. 19.00
26 maj kl. 10.00 - 11.30
30 maj kl. 10.00 - 11.00

Valborgsmässofirande på Gullhöjden
Hasslövs IS – Unnaryds GoIF div 6
HaSko/Våxtorp – Stafsinge IF på Våxtorps IP
Tipspromenad Brante Källa
Styrelsemöte byalaget
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Tipspromenad Brante Källa
Hasslövs IS – Skogaby BK div 6
Tipspromenad Brante Källa
HaSko/Våxtorp – Varbergs BoIS FC på Våxtorps IP
Hasslövsträffen, utflykt till Fågelsång
Hasslövs IS – IS Örnia div 6
HaSko/Våxtorp – HGH FC på Våxtorps IP
Tipspromenad Brante Källa
Cykeldag för vår GC-väg till Ö Karup
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Cykeldag för en cykelväg Hasslöv-Östra Karup

Sedan 1982 har byalaget i Hasslöv kämpat för en gång- & cykelväg mellan
Hasslöv och Östra Karup, längs väg 115 och nu är vi närmare än någonsin,
men än så länge väntar vi….
Därför anordnar vi även i år en cykeldag för att få berörda parter att
lyssna och förstå behovet av denna cykelväg! Cykelvägen skulle gynna
alla boende i båda samhällena, ungdomar som tränar fotboll, tågpendlare som använder Båstad nya station, mm.
Torsdagen den 30 maj är det dags för cykeldagen för att återigen
uppmärksamma behovet av en cykelväg mellan samhällena!
Mellan kl 10-11 är det fritt fram att cykla i valfri takt mellan fotbollsplanen
och Hasslöv eller mot Östra Karup. Vi hoppas på fint väder och många cyklister!
Man får gärna ta med fikakorg. Varmt välkomna!

JUBILEUMSFEST
Hasslövs2IS firar 70 år och
Hasslövs hembygdsförening
firar 50 år, därför ordnar vi
gemensamt en fest.
Reservera den 31 augusti för denna fest, mer
information kommer i nästa byablad.

VALBORGSMÄSSOAFTON
Ikväll är det dags att fira in vårens ankomst med
hembygdsföreningens Valborgsmässsobål på
Gullhöjden 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!

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i
maj start den 5 maj kl. 10-11.30. Start vid Brante
Källa´åparkeringen.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen

GRATTIS TILL BABYN!
Säger vi till Sara Nilsson och Tobias
Johansson, Torpvägen som fått en
liten flicka.

GRILLKVÄLLAR VID HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkvällar fredagen den
14 juni och fredagen den 16 augusti vid hembygdsgården. Det är ett trevligt sätt att träffas och
pratas vid en stund och vi hälsar gärna nyinflyttade
extra välkomna. 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. Kvällen avslutas kl.22.00. Blir det ösregn
ställer vi in!
HASSLÖVS BYGDEGÅRD
Hasslövs Bygdegårdsförening saknar ordförande.
Föreningen planerar därför att upplösas. Lokalen
kommer lämnas till kommunen.
Den som har förslag på hur vi kan behålla bygdegården är välkommen att kontakta någon i styrelsen. Lisa 0708 262221, Urban 0720 506666,
Pia 0708 265324
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar i
Hasslövsträffen i hembygdsgården.Nästa träff är tisdagen 21 maj kl. 13.30 –
17.00 då blir det utflykt till Fågelsång till AnnChristin och Christer Gustavsson. De berättar om
sin gård och vi fikar. Kostnad 15 kr för kaffe och
kaka. Samling vid hembygdsgården kl. 13.30 för
samåkning.
Anmälan till Anita Winde senast 14 maj till telefon
se nedan.Välkomna! För mer information
kontakta Laholms kommun, volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita Winde tel. 0702484866.

VÄLKOMMEN TILL BYN
Familjen Dellve i Ängarna.
VÄLKOMMEN PÅ KONSTRUNDAN HALLAND
Mellan 30 maj - 2 juni och kl 11-17 alla dagar är
man välkommen till Iréne Jonsson Keramik nr 123.
Hennes atelje finns på Pehr Osbecks väg 1.
Välkomna! Mer info om vilka som deltar i konstrundan finns på Konstliv Halland.
LEKPLATSEN SLUTTNINGSVÄGEN
Man får gärna låna dagmammornas leksaker i
lådan vid lekplatsen på Sluttningsvägen, men var
snälla och lägg tillbaka dem i lådan när ni lekt
färdigt.
Ungdomar! Ni får gärna sitta vid lekplatsen, men
det är trevligt om ni kan plocka upp era burkar och
lägga dem i papperskorgen eller ta med hem, inte
så kul för barnen att leka bland dessa burkar dagen
efter....
MEDLEMSAVGIFT FÖR BYALAGET 2019
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för
2019. Du kan antingen använda bifogade inbetalningskort eller 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!
LITE FLER DATUM ATT BOKA IN:
Hasslövsloppet lördag 24 augusti och så Cykelfest
lördag 7 september.

Hasslövs församling, Höks pastorat
12 maj kl. 10.00

Gudstjänst

26 maj kl. 16.00

Familjegudstjänst
Kompisklubben avslutning,
korvgrillning efteråt i Prästens
skog

2 juni kl. 10.30

Gudstjänst
Utegudstjänst vid Hasslövs
hembygdsgård. Hembygdsföreningen bjuder på fika.
Välkomna!

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.

