Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i december 2019 –januari 2020….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

1 dec kl. 10.30
4 dec
8 dec kl. 10.30
8 dec kl. 14-16
9 dec kl. 18.30
10 dec kl. 14-16
14 dec kl. 16.00
15 dec kl. 10.30
19 dec kl. 18.00

HIS fotbollslek i Ö Karups idr.hall
Grötlunch Röda korset
HIS fotbollslek i Ö Karups idr.hall
Julöppet i hembygdsgården
Skolans luciatåg & auktion i bygdegården
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Tomten i skogen
HIS fotbollslek i Ö Karups idr.hall
Skolavslutning i kyrkan

13 jan kl. 19.00
16 jan kl. 18.00
19 jan kl. 15.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
Barnteater i bygdegården

God Jul
och
Gott Nytt År!
Välkomna till Tomten i skogen!

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

Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från
julstök och stress, ta med barn och/eller barnbarn och
kom med lördagen den 14 december. Vi samlas kl. 16.00
på Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in
med lyktor i den mörka skogen. Där träffar vi tomten
och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten
delar ut kostar 20 kr och godisbiljetter säljs vid parkeringen,
vi tar kontanter eller swish nr 1235208475.
Byalaget serverar varm glögg, saft, pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

VÄLKOMNA TILL BYN
2 och Bill Schölin, Flintarp Ängarna
Margareta
Åsa Olin och Lasse Brolén, Klövervägen
JULÖPPET I HEMBYGDSGÅRDEN
Söndagen den 8 december kl.14-16 är det öppet
hus i hembygdsgården. I den gamla mysiga affären
kan du handla lite av varje inför julen och smaka på
glögg och pepparkaka. Det finns olika lotterier
med fina vinster. Julklappstips vi har fler ex av
Hasslövsboken del 1 och 2 till försäljning.Om ni vill
sitt ner en stund så har vi försäljning av kaffe mm
med´åhembakta kakor.
Varmt Välkomna till oss! Hembygdsföreningen

FOTBOLLSLEK!
Hej alla pojkar födda 2013 och
2014 som gillar fotboll. Nu startar
Hasslövs IS fotbollskul som är
precis vad det låter, fotboll och en
massa roligheter. Tre söndagar i
december träffas vi i Ö Karups idrottshall.
Datum: 1 dec – 8 dec – 15 dec mellan kl. 10.3011.30. Kontakt: Emil Hermansson, tel. 0730-517 904.
Välkomna!
RÖDA KORSET
4/12 Grötlunch på Smedjevägen Våxtorp. Ev frågor
Ingrid 0730-30471 eller Lillemor 070-2962466

LITE NYHETER FRÅN SKOLAN
Hösten går fort och på Hasslövs skola har vi hunnit
med Halloweendisco, som anordnades av sexorna
och var mycket uppskattat med läskigt utklädda
barn. Vi har också haft öppet hus på skolan där
barnen anordnade en tipsrunda med kluriga
frågor. I gymnastiksalen bjöds det på dansuppvisning och kvällen avslutades med en uppspelad
rättegång av klass 4-6. Nu ser vi fram emot en
traditionsenlig skolavslutning i Hasslövs kyrka
torsdagen den 19 december kl. 18.00. Alla är
hjärtligt välkomna.

PANTAMERA
Hasslövs IS supporterklubb jobbar på med Panta
Mera kampanjen och just nu är vi bland de 3 bästa i
Sverige. Sista datumet för inlämning för året är 12
december och vinnaren av kampanjen får till sin
förening 15.000 kr. Så vi hoppas på att vi får in till
dess många pantburkar och petflaskor! Det ska ju
vara 40 % svenska burkar och 60 % utländska
burkar, men det ordnar vi när vi sorterar så bara
lämna in, sätt vid carportarna hos Lars-Inge eller
Hasse. Tack till alla som lämnar till oss och
föreningen.
Hasse C

JULAUKTION OCH LUCIAFIRANDE I BYGDEGÅRDEN
Välkomna på det årliga Luciafirandet i Hasslövs
bygdegård måndagen den 9 december kl. 18.30.
Vi börjar kvällen med fika och allt är hembakat.
Kostnaden är 40 kr/vuxen och 20 kr/ barn.
Barn som går på Hasslövs skola går in gratis.
Därefter får vi njuta av ett fint luciatåg med barnen
från Hasslövs skola! Sen drar vi igång auktionen, Vi
har blivit sponsrade alla vinster och allt som auktioneras ut. Detta får ni inte missa. Vill man baka
något eller har något man vill skänka till auktionen
så kontakta Mona Svensson tel 070-530 45 85.
Alla pengar som kommer in går oavkortat till
barnen på Hasslövs skola.
Varmt välkomna till en trevlig kväll!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Sista Hasslövsträffen för i år i hembygdsgården.
Tisdagen 10 dec kl. 13.00-16.00 obs tiden
Julfest – ett litet ”mini julbord” till självkostnadspris, vi äter gott och sedan spelar vi julklappsspelet
och har en trevlig eftermiddag.
OBS! Sista anm.dag 4 december till Anita.
För mer information kontakta Laholms kommun,
volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 75 eller till Anita
Winde tel. 070- 248 48 66.

BARNTEATER I BYGDEGÅRDEN
Teatern ”Tårtbagaren” kommer till Hasslövs
bygdegård den 19 jan 2020 kl. 15.00.
Teater för barn upp till 7 år barn. Under 3 år går in
gratis. Biljetter finns att köpa av Mona Svensson
Tel 070-530 45 85. Barn 40 kr. Vuxen 80 kr.

JULGRANEN PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska
kontoret som även i år ordnat
en fin julgran till vår by!

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

Hasslövs församling, Höks pastorat

Sön 1 dec kl. 11.00
Lör 14 dec kl. 16.00
Tor 19 dec kl. 18.00
Sön 22 dec kl. 10.00
Ons 25 dec kl. 07.00
Sön 29 dec kl. 16.00
Tis 31 dec kl. 16.00
Sön 5 jan kl. 14.00
Sön 12 jan kl. 14.00
Sön 26 jan kl. 14.00
Sön 2 feb kl. 14.00

Mässa, kyrkokören medverkar
Julmusik, kyrkokören & barnkören medverkar
Skolavslutning
Gudstjänst
Julotta
Julkonsert med Våxtorps brassband
Nyårsbön
Mässa
Gudstjänst
Gudstjänst
Familjegudstjänst utdelning dopänglar

Välkomna till vår kyrka!

KORT SAMMANFATTNING FRÅN KOMMUNENS BYARÅDSMÖTE DEN 13 NOV:

Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare, Viveka Ekeblad avd chef kultur och fritid, Jonas Heintz, kultur och fritid
ansvarig Lugnarohögen, från Laholms kommun. Ca 36 deltagare.
Läs mötesanteckningen i sin helhet på kommunens hemsida:

https://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-11-13-hasslov/
Jonas Heinzt, Laholms kommun informerade om planerna för Lugnarohögen.
Högen utvändigt har renoverats och dränerats. Inne i högen ska man börja med enkel renovering. Medel saknas, men
man gör så mycket man har råd med. En tidslinje och enkel utställning. Planen är att öppna i maj-juni och ha öppet
juni-aug. Det finns ett förslag med nybyggnad av utställningslokal, men det har skjutits på framtiden. Förslag
framkommer att man borde se till att Flintarpsskatten kommer hem och placeras i någon slags utställning vid högen.
Även att parkeringen inte har en bra placering, med skymd sikt när man ska ut från parkeringen och att den ligger på
privat mark. Tanken är att man ska göra om parkeringen. Information ska finnas vid högen och även på webben Visit
Laholm. Förslag också på att man kan ha ljudinfo på olika språk vid utställningen. Man kan även ha information via
Visit Laholm, där man kan lägga upp olika språk så man via sin telefon kan få information på olika språk. Tillgänglighet
för alla är viktig. Tidigare förslag hade en nybyggnad av ett centra med olika aktiviter, café, utställningar. Beslut om
ny arbetgrupp framfördes och följande vill vara med från byn: Iréne Jonsson, Mona Tuvesson, Mona Svensson och Jan
Bierma. Är det fler som är intresserad att vara med så meddela Ameli K.
Övrigt
Framfördes att bokbussen väldigt uppskattad.
Finns en ledig tomt kvar i Hasslöv. Behövs fler. Hur är det med området vid Axvägen som byalaget tror är
detaljplanelagt, men inte för tomter, Reino ska kolla hur det ligger till.
Synpunkt på att inte hela Brantekälla vägen har belysning, i alla fall så långt upp som det finns hus längs vägen. Borde
finnas varningsskyltar för gående längs BranteKälla vägen då stigarna korsar vägen.
Önskemål framkom om upprensning av kommunens område mellan Timotejvägen och väg 115.
Reino rekommenderar att man lägger en synpunkt om det till kommunen vid webben eller ringa medborgar-service.
Och det gäller alla synpunkter som kommer fram ikväll – hör av er till kommunen!
GC-vägen förstudien görs tillsammans med Ramböll så den är på gång. Finns år 2021 avsatt 10 Mkr av dessa ska
medel till vår GC-väg ingå. Trafikverket eller kommunen gör jobbet. Förstudien ska presenteras för byalaget sker i
januari 2020.
Kollektivtrafiken finns önskemål om. Förslag på att man kollar med Skånetrafiken om de kan köra i Hasslöv till t ex
järnvägsstationen i Båstad.
Tätortspengarna finns det 34 000 kr kvar. Förslag som framkommer är bygga bastu, busskur till högstadieeleverna,
belysning vid bron över Stensån, skateboardramp, bordtennisbord, padelbana, bättre belysning vid lekplatsen
Sluttningsvägen. Grillplats och bänkar vid Lugnarohögen. Inköp av något/några enkla lekredskap för mindre barn vid
gymmet på idrottsplatsen. Hur pengarna ska användas lämnas till Byalagets styrelse att bestämma, vissa förslag som
framkom på mötet kan man inte genomföra med den summa som finns kvar.

