Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i juni-juli 2020….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
6 juni
7 juni kl. 10-11
14 juni kl. 10-11
21 juni kl. 10-11
27 juni
28 juni kl. 10-11
5 juli kl. 10-11
6 juli kl. 19.00
12 juli kl. 10-11
19 juli kl. 10-11
20 juli kl. 18.00
26 juli kl. 10-11
26 juli kl. 11-14

Nationaldagen
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Lugnarohögen öppnar åter för besökare
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Byalaget styrelsemöte
Tipspromenad Brante Källa
Hasslövs IS Loppis (med reservation)

Kommande program:
2 augusti kl. 10-16 Hembygdsstugornas dag med tipspromenad
14 augusti kl. 18-22 Grillkväll hembygdsgården
16 augusti kl. 10.00 Hasslövsloppet
17 augusti kl. 18.00 Byalaget styrelsemöte
5 september
Cykelfest
INSTÄLLDA EVENEMANG PGA COVID-19.
Hasslövsträffen är inställd tills vidare meddelar Laholms kommun
Hembygdsföreningens styrelsemöte den 8 juni
Grillkväll i hembygdsgården den 12 juni
Midsommarfirandet den 19 juni
Trivselkvällen den 8 juli
SÄSONGENS FOTBOLLSMATCHER PÅ HASSLÖVS IDROTTSPLATS
I dagsläget är det inte tillåtet att ha publik på våra matcher.
Hasslövs IS kommer följa de riktlinjer som finns och kommer att
finnas inför säsongen om publik och vi kommer att informera om
detta på våra sociala medier.

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

INVIGNINGEN AV LUGNAROHÖGEN INSTÄLLD
Laholms kommun låter hälsa att man tyvärr får ställa in
2
det officiella programmet för att återinviga Lugnarohögen efter renoveringen.
Men man kommer att öppna högen för besökare under
sommaren. Varje dag tisdag – söndag mellan kl. 12-16
är högen öppen under perioden den 27 juni – 30
augusti.

GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 16 AUGUSTI
VI planerar att ha loppet söndagen den 16 augusti. Men
kommer att meddela om det ställs in i augustibladet.
Start vid Hasslövs skola kl. 10.00. Barnen springer först
och när de är klara startar vuxenrundan som är 5 km.
Vi bjuder på grillad korv och lite frukt serveras. Ingen
föranmälan behövs – bara kom!! Info: Jenny tel. 070-949
89 44 eller via epost: jennyfristrom@hotmail.com.

HEMBYGDSFÖRENINGENS TIPSPROMENADER
Hembygdsföreningens populära tipspromenader är i
full gång i vår vackra bokskog. Varje söndag i juni-juli
kl. 10-11. Start vid Brante Källa parkeringen. Tänk på att
hålla´åavstånd till varandra och respektera avstånd om
det blir lite kö.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen!

HASSLÖVS CYKELFEST 2019!
Nu är det dags för den årliga cykelfesten för 9:e året i
rad! Detta går av stapeln lördagen den 5 september.
Men vi kommer att meddela om det ställs in i augustibladet.
Vi träffas för fördrink i hembygdsgården därefter cyklar vi
hem till de par som fått förrätten på sin lott. Kvällen
fortsätter med varmrätt och dessert hemma hos nya
värdpar med nya gäster.
För att tiden och orken ska räcka tänker vi att man
antingen bor max ca 2 km från hembygdsgården eller att
man ordnar chaufför till sina gäster.
Ca 2 veckor innan får man veta vilken typ av rätt man ska
laga och man bjuder på passande dryck till. Alla
blandningar av par är välkomna! Så ta med kärleken/
kompisen eller grannen och anmäl er nu till:
Ameli, 073-0346867 - ameli.karlsson@hotmail.com
Jenny, 070-9498944 - jennyfristrom@hotmail.com
Vi vill ha er anmälan senast: 10 Aug.

HEMBYGDSSTUGORNAS DAG
2 aug är det Hembygdsstugornas dag, öppet mellan kl.
10-16 med tipspromenad.
HASSLÖVS IS LOPPIS – MED RESERVATION
Allt är upp och ner just nu, men vi fortsätter planera för
loppis i byn, välkomna till Lundgrens stall, Flintarp den
26 juli kl. 11-14. MEN vi får ha med en reservation för
att den ev blir inställd. Kör vi loppisen så sätter vi upp
våra skyltar mitt i byn och vi meddelar vilket på vår
hemsida.
Men glöm inte för den skull, 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!
VARNING FÖR HÖG HASTIGHET…
Byalaget hade tänkte hyra en hastighetstavla och
placera ut denna vid väg 115 mitt i byn, t ex nära
övergångsstället pga de höga hastigheterna genom byn.
Inte många som håller 40 km. Vi bad Trafikverket om
tillstånd för detta, men vi fick inte något tillstånd, då
det bara är Trafikverket som får ställa upp dessa
digitala hastighetstavlor. Enligt Trafikverkets svar är
trafikmängden på vägen är inte så hög och att det
måste passera ett stort antal oskyddade trafikanter
över vägen för att denna typ av åtgärd ska bli aktuell för
deras del. Men vi försökte i alla fall…..
Byalaget har även fått en anonym skrivelse om dels den
höga hastigheten som fordon har genom byn, men
även att man inte respekterar stoppskyltarna som finns
i byn ut på väg 115. Det är ju så att stoppskyltarna finns
av en anledning och man bryter mot lagen om man inte
stannar, lika illa som att köra över den tillåtna hastigheten på våra vägar. Vi som bor i byn ska ju naturligtvis
föregå med gott exempel, både med att hålla
hastigheten och även att stanna vid stoppskyltarna.

GRILLKVÄLL VID HEMBYGDSGÅRDEN
Vi hoppas på att vi kan ha grillkvällen fredagen den 14
augusti vid hembygdsgården. 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 så får vi ställa in!
INFORMATION FRÅN HASSLÖVS SKOLA
Sen sist har åk 4-6 varit på Varbergs fästning och inom
kort kommer alla klasser göra skolutflykter till Hembygdparken i Ängelholm för de yngre och äventyrsklättring för
de lite äldre. Sexorna har varit på träff i Hjörnered där de
fått träffa andra blivande sjuor från kommunen. Superroligt och uppskattat.
På skolan har åk 1-3 gjort en tidning, Hasslövsbladet. Här
visade eleverna prov på bra journalistik. 1-3 har också en
kul skrivläxa varje vecka där de ska fantisera om sitt
drömjobb, sitt drömhus och sin favoritårstid. Tänk att få
drömma sig bort så, det borde kanske vi alla göra ibland.
Kanske har ni hört ljud från Osbecks bokskog? Då är det
bara förskoleklassen som är där, de leker och lär sig nya
saker där så ofta de kan.
Nu är det bara några veckor kvar till skolavslutning. En
avslutning som inte blir helt som vanligt, men sommarlov
blir det i alla fall så småningom

Hasslövs församling, Höks pastorat
Den 18 maj fanns ingen information om gudstjänster mm för
juni-juli på Höks pastorats Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/hoks-pastorat.

LITE KORT OM BYALAGET

Det har hänt mycket under de 40 år som Hasslövs byalag funnits. Det är ju några stycken som suttit i denna förenings styrelse genom de 40 år som gått. Vi som sitter i styrelsen just nu är sju personer, med olika åldrar och yrken,
en bra blandning och vi har bra och konstruktiva möten varje månad. Vi har möten med Laholms kommuns representanter, Trafikverket, Länsstyrelsen i olika frågor som rör vår by och dess omnejd. Vårt mål är att göra det som
blir bäst för byn i olika ärenden.
Vi hjälps åt med de olika evenemang som vi har under ett år, varje månad skrivs manus till byabladet och sedan
trycks bladet. Tack Hasslövs skola för att vi får hyra er kopiator till detta. Bladet delas ut till alla 319 hushåll i
postnummerområde 31297. Några utombys medlemmar får bladet per mail eller med den vanliga posten.
Vi når alltså ut till alla i byn en gång varje månad! Det är det inte många föreningar som kan skryta med!
Vår webbsida hålls uppdaterad och aktuell, här kan du läsa om våra evenemang, vad som händer för övrigt i byn,
äldre byablad osv. Ni hittar oss på www.hasslov.se.
Vi bokar hembygdsgården till våra grillkvällar, ordnar med grill och grillkol samt flyttar ut bord och stolar. Fixar med
Hasslövsloppet då vi köper in frukt, korv, bröd och chokladmedaljonger och så ska vi få fart på grillen.
Ta emot anmälan och jonglera med vem som ska laga vad till cykelfesten. Och så vid juletid, boka in tomten i god
tid, beställa godispåsar, köpa glögg, saft, pepparkakor, marschaller mm samt få igång elden så vi kan värma glöggen
och sälja godisbiljetter, allt till vårt trevligaste och mest populära evenemang - Tomten i skogen.
Tomten i skogen är det evenemang som hängt med längst och sedan har olika styrelser kommit på fler evenemang
för att få oss som bor i byn att träffas och umgås. Så har ni någon nyinflyttad, påminn och/eller ta med dem till
något av våra evenemang. Alla är varmt välkomna!
Vi finns tillgängliga för er på telefon eller via vår mailadress: hasslovsbyalag@gmail.com
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
Eva Hall
Sekreterare, tel. 070-6296341
Bo Bertilsson
Ledamot, tel. 26104
Iréne Jonsson
Ledamot, tel. 0706-99 89 21

Jenny Friström
Vice ordförande, tel. 070-9498944
Eva-Lott Uhlin
Kassör, tel. 070-6366002
Nicolas Friström
Ledamot, tel. 070-6247543

OBS!! I och med att du betalar in medlemsavgift för 2020 kommer du att vara med i vårt fina lotteri, detta oavsett om du
betalar via någon i styrelsen, swishar eller betalar in till bankgirot. Vi drar vinnaren på grillkvällen fredagen den 15 augusti i
hembygdsgården.
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.

