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

Det här händer i december 2020/januari 2021….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.05-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen

8 december kl. 14-16
13 januari kl. 18.00

Träffpunkten i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget

TOMTEN I SKOGEN – inställd!!
På grund2 av de nya restriktionerna måste vi ställa
in vårt uppskattade evenemang ”Tomten i
skogen” som vi flyttade till hembygdsgården.
Det är tråkigt, men vi måste alla försöka hjälpas åt
och följa de rekommendationer som finns för att få
stopp på viruset.
Vi ser fram emot 2021 och hoppas att vi långsamt
kan återgå till det ”normala”.
Vi önskar att alla i Hasslöv med omnejd ändå får
en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Styrelsen Hasslövs byalag
´å
VÄLKOMMEN TILL BYN
Ida Sigurdsson och Oskar Persson, med dotter på
Sluttningsvägen 14B.
JULGRANEN PÅ PLATS
Tack säger vi till de på kommunens tekniska
avdelning som ordnar en fin julgran till oss varje år.
I år var den extra fin……
BELYSNING PÅ UTEGYMMET
Nu när det är mörkt både morgon och kväll så är
det efterlängtat med belysning på det fina utegymmet vid idrottsplatsen. Tack till er som fixat,
det är mycket uppskattat av alla de som använder
gymmet.
TRÄFFPUNKT HASSLÖV
Drop-in: Nu i Coronatider, välkommen till träffpunkten för en pratstund. Som läget är just nu blir
det framförallt utomhusaktiviteter, vid aktiviteter
inomhus måste antal besökare anpassas efter
lokalens storlek.
Nästa träff i hembygdsgården är den 8 december
kl. 14-16.
Telefon: 0430-266 85 eller e-post:
volontar.frivillig@laholm.se

BINGOLOTTER TILL UPPESITTARKVÄLLEN
Hasslövs IS säljer Bingolotter till uppesittarkvällen
och att det går att komma och köpa dem på
Hasslövs IP lördagen 12/12 mellan 12.00-14.00.
Har man inte möjlighet att komma och köpa den
dagen så får de gärna beställa lotter genom att
skicka ett SMS till Peter Hansson på 0731-539697,
så fixar HIS leverans på något sätt.

HASSLÖVS HEMBYGDSFÖRENINGS JULÖPPET
På grund av rådande omständigheter ställer vi in
julöppet i affären.
Styrelsen i Hasslövs hembygdsförening
INFORMATION FRÅN HASSLÖVS SKOLA
För några veckor sedan hade Hasslövs skola ideella
förening årsmöte. Mötet enades om att samma
årsavgift gäller, 200 kr/familj. Vill man vara en del
av Hasslövs skola och kunna vara med och påverka
betalar man in medlemsavgiften på bg. 54443049.
Hittills i år har skolan jobbat mycket med att
utveckla det digitala. I början av sommaren
kopplade vi in fiber för att ha en stabilare grund att
stå på. Vi har också ansökt och beviljats medel från
Skolverket för att öka digitaliseringen. Det har
inneburit att vi har kunnat köpa in ett stort antal
datorer till undervisningen. En del av
undervisningen sker nu med hjälp av digitala
verktyg. Även en del av läxläsningen kan ske
digitalt, vilket barnen uppskattar. Det är ju ändå
vid datorn eller plattan som barnen lägger en del
av sin tid på fritiden, och många av programmen är
lekfulla och lärande på en och samma gång.
Nu är vi en bit in i december och då brukar vi
samlas i bygdegården för luciatåg och auktion. Så
blir det tyvärr inte i år. Vi ser inte att vi kan
arrangera detta på ett säkert sätt med tanke på
smittspridningen i samhället. I år kommer
luciafirande och skolavslutning hållas på skolan
med enbart elever och personal.
Helene Hillarp
ÅRETS JULGÅVA!
Du köper julkassen Coronasäkert av DFK HaSko. Kassen
innehåller kaffe, sill, ost och
choklad från lokala tillverkare.
Plus chansen att vinna mycket
pengar... Pris: 495:Du kan även sätta ihop en
egen kasse för minst 295:Mer info på www.dfkhasko.se
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!

Hasslövs församling, Höks pastorat
Enligt församlingsbladet:
13 dec kl 10.00
24 dec kl. 14.00
27 dec kl, 14.00
1 jan kl. 14.00
3 jan kl. 16.00
10 jan kl. 14.00
24 jan kl. 14.00

Mässa
Julbön
Gudstjänst
Gudstjänst, kyrkkaffe i förs.hemmet
Musikgudstjänst, Våxtorps brassband
Gudstjänst
Mässa

Välkomna till vår kyrka!

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 20202021:
Ameli Karlsson
Jenny Friström
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867 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.

Välkommen som medlem!

