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

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

Lugnarohögen har öppet varje dag tisdag till söndag mellan kl. 12-16
16 augusti kl. 10.00
17 augusti kl. 18.00

Hasslövsloppet
Byalaget styrelsemöte

5 september
Cykelfest
14 september kl. 19.00 Hembygdsföreningen
styrelsemöte

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag och vår epostadress är: hasslovsbyalag@gmail.com
Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd, hör av Dig till någon i styrelsen vald för 2020-2021:
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

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.

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

VÄLKOMMEN TILL BYN
Carel Wilhelm
och Annika Tesink, Gullhöjden 5
2
Annica Ejheden, Rundvägen 20
Linnea Luthman, Lugnarovägen 11
NYINFLYTTADE ELLER NYFÖDD
Ni som fått nya grannar eller vet namn på de som
flyttar in i byn eller om någon fått barn, var snälla
och meddela någon i styrelsen (se kontaktuppgifter) så vi kan hälsa alla välkomna och gratulera dem
som fått barn.
VÄLKOMMEN
ATT BESÖKA LUGNAROHÖGEN
´å
Laholms kommun har högen öppen för besökare
under sommaren och hittills har det varit en ström
med besökare, väldigt trevligt!
Varje dag tisdag – söndag mellan kl. 12-16 är det
öppet fram till den 16 aug.

VAD HÄNDER I SKOLANS VÄRLD…..
På skolan har eleverna haft sommarlov och har det
ytterligare någon vecka. Förskolebarnen däremot
har livat upp skolans område hela sommaren med
kubb, bad och bollekar.
Inför höstterminen har vi rekryterat en ny lärare till
förskoleklassen. Hon heter Carina och kommer ha
hand om de 9 barn som ska göra sin första skoldag
i vår skola om någon vecka.
Heléne Hillarp, ordförande
FÖRESTÄLLNINGEN ”HON ÄR JAG – EN HYLLNING
TILL LILL-BABS”
Tyvärr så är föreställningen den 18 september
inställd.
Hasslövs bygdegårdsförening

PANTA MERA!
Glöm inte 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!

BYALAGETS 40-ÅRSFIRANDE
Vi får flytta fram våra planerade jubileumsaktiviteter
till nästa år, det gäller våra planerade vandringar vid
Hälleforsen och Osbecks bokskogar, grillkvällarna
och därmed också vårt lotteri.
Grillkvällen den 14 augusti är således inställd.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 16 AUGUSTI
Eftersom det är utomhus så kör vi Hasslövsloppet
söndagen den 16 augusti. Start vid Hasslövs skola
kl. 10.00. Barnen springer först och när de är klara
startar vuxenrundan som är 5 km. Vi håller avstånd
till varandra! Det bjuds på kokt korv och lite frukt
serveras. Ingen föranmälan behövs – bara kom!!
Info: Jenny tel. 070-949 89 44 eller via epost:
jennyfristrom@hotmail.com.
HASSLÖVS CYKELFEST 2019!
Nu är det dags för den årliga cykelfesten för 9:e året
i rad! Vi anordnar den även i år om vi får in så pass
många anmälda att vi kan genomföra festen. Vi
kommer naturligtvis att följa myndigheternas anvisningar om avstånd och antal personer. Datum är
lördagen den 5 september.
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.

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 9 aug kl. 18.00
Friluftsgudstjänst och grillkväll vid församlingshemmet
Tis 11 aug kl. 18.30
Kyrkogårdsvandring och fika efteråt
Sön 23 aug kl. 10.00 Mässa

