Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i september 2019….
Bokbussen kommer enligt Laholms kommuns hemsida:
Timotejvägen varje vecka tisdagar kl. 17.30-18.00
Rundvägen övre delen udda veckor tisdagar kl. 17.05-17.25
2 sep kl. 19.00
6 sep
7 sep kl. 11.00
7 sep
9 sep kl. 18.00
14 sep kl. 14.00
17 sep kl. 13.15
19 sep kl. 18.30
22 sep kl. 15.00
28 sep kl. 14.00

Hembygdsföreningens styrelsemöte
Våxtorps marknad
Invigning av utegymmet vid idrottsplatsen
Cykelfest!
Årsmöte Hasslövs skola ideella förening
Hasslövs IS – Oskarströms IS
Hasslövsträffen utflykt till Vardagsmuseeet
Byalaget styrelsemöte
HaSko/Våxtorp – VGLT Hasslövs IP
Hasslövs IS – Ränneslövs GIF
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

INVIGNING AV HASSLÖVS UTEGYM
Den 7/9 kl. 11.00 är det invigning av Hasslövs utegym.
Utegymmet är placerat på Hasslövs IS idrottsplats och
alla är välkomna.
På invigningsdagen kommer det bli en visning av
redskapen som finns och efteråt kommer alla som vill
få vara med på ett träningspass som Micke håller i.
Vi är glada att äntligen ha fått ro detta projekt i hamn
och vi tackar kommunen för deras hjälp.
Pengarna till utegymmet är en del av den ”byapeng”
som Laholms kommun delar ut till alla byar i kommunen.
Då det blev kvar en del av pengarna efter det att planteringen och belysningen längs GC-vägen
till skolan var klar, fick byalaget in förslag från boende om att resterande pengar kunde
användas till ett utegym, vilket kommunen godkände.
Vi hoppas och tror att det kommer vilja användas av boende i och runt omkring Hasslöv.
Varmt välkomna till invigningen!
Mikael Alm, Hasslövs IS och styrelsen för Hasslövs Byalag

GRATTIS TILL BARNET!
Marielle och
2 Anton Liljenqvist,
Börkered, som fått en son, ber om
ursäkt det dröjt med gratulationen!
HASSLÖVS IS LOPPIS OCH PANTAMERAKAMPANJEN
Tack alla som kom och handlade på vår loppis i somras
och tack alla som hjälpte till, loppisen gick bra och nu
ser vi fram emot nästa loppis söndagen den 6 oktober.
Hasslövs IS engagemang i Föreningskampen Pantamera
ger jättebra resultat, av ca 3.300 föreningar i Sverige
ligger Hasslöv IS på en 5:e plats och vi hoppas att vi
´å den placeringen året ut. Tack till alla som
behåller
lämnar in burkar och petflaskor. Ni som har enstaka
burkar lämna gärna i vår blå återvinningstunna vid
återvinningen vid bygdegården, men ni som har säckar
ställ dem vid Lars-Inge eller Hasse C garageportar
istället, då säckarna vid återvinningen ibland kan
försvinna tyvärr...
Hasse C
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar
Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen 17 sep kl. 13.15-17.00
då vi åker till Vardagsmuseet i Gårstaberg Ålstorp.
Margit och Jan-Ove bjuder på en resa bakåt i tiden. Ni
får uppleva flera olika tidsrum och miljöer, bla gammaldags frisörsalong, lanthandel, sekelskiftesrum och
gamla lantbruksmaskiner. Pris 60 kr för inträde och fika.
Välkomna! Anmälan senast den 10 sept till Anita
Winde, tel. se nedan. För mer information kontakta
Laholms kommun, volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 75
eller till Anita Winde tel. 070- 2484866.
Tips! IT-guide En kostnadsfri, frivillig verksamhet där du
kan få hjälp med din IT-utrustning. Drop-in på
Lingården i Laholm, torsdagar kl. 13-14 (Med start 22
augusti 2019)
Tips! Balansera mera! Kampanjaktiviteter på Lingården
i Laholm, onsdag 2 okt kl. 13.30 – 18.00. Tips och råd
om hur du kan undvika fallolyckor. Korta föreläsningar,
tipspromenad, fika mm. Välkommen in en stund
GRILLKVÄLLARNA
Tack till alla som kom och var med på våra grillkvällar
vid hembygdsgården, på kvällen den 14 juni var vi ca 70
personer både äldre och yngre och den 16 augusti var vi
ca 50 personer både äldre och yngre. Det blev två
väldigt trevliga kvällar och det är roligt att ordna något
när det blir uppskattat. Vi tackar hembygdsföreningen
för att vi får vara i hembygdsgården.
Vi ses nästa sommar!
Styrelsen Hasslövs Byalag

VÄLKOMNA TILL BYN
Rickard Ulfves och Camilla Marcellusdotter med familj i
Klockaregården, som flyttade in för ett tag sedan.
Daniel Lindblom och Maria Johansson med familj,
Börkered.
Hanna Carlsson, Rundvägen.
Jens Bundesen och Sara Svensson, Börkered
LUGNAROHÖGENS RENOVERING
Nu äntligen händer det något vid Lugnarohögen.
Ska bli spännande att se vad som sker och hur det ska
se ut när det är färdigt.
INTRESSERAD AV ATT LÄRA DEJ MER OM
LUFTGEVÄRS-SKYTTE?
Välkomna att skjuta luftgevär hos
Sydhallands Skyttegille. Start vecka
39 tisdagen den 24 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.

Annonser:
Välkommen till vår vårdcentral!
Alltid med gott om tid för dig och din familj.
Dr Åsa, Jochem, Göran, Liisa och teamet.
Ps. Vi är företagshälsovård också!
0430/78780, Bokbindaregatan 8, Laholm
Snurrar livshjulet allt snabbare?
Vill du Må och Fungera Bättre i Vardagen? Då är det
dags för en livsstilsförändring! Stresshanteringskurs.
Boka in 5 söndagar kl. 09.00-11.30
Varannan vecka med start den 22 september
Övriga datum är: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11
Kursen är uppbyggd genom upplevelsebaserade gruppoch individövningar blandat med teori och diskussioner.
Vi provar på mindfulnessövningar - medveten närvaro
och andra avslappnings- och avspänningsövningar.
Du får med dig enkla verktyg som du kan tillämpa i
vardagen.
Din Investering: 3500kr/5 tillfällen. Swisha 0703033264 för att boka din plats! Anmälan är bindande!
OBS! Bokas senast 15 september! Minst 3 och max 8
deltagare.Frukt och te ingår
Varmt välkommen till
Anki på Åsen
Adress: Hallandsås Vråkärr 237, Laholm
Vråkärr G:a skola

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 8 sep kl. 10.00
Mässa
Sön 22 sep kl. 10.00

Gudstjänst

Tis 24 sep kl. 12.00

Sopplunch församlingshemmet

Sön 29 sep kl. 10.00

Mässa

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. 070-9498944
Eva Hall
sekreterare, tel. 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Nicolas Friström
ledamot, tel. 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.

