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

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

14 februari
16 februari

Alla hjärtans dag
Fettisdagen – glöm inte att äta en semla

31 mars kl. 18.30

Årsmöte Hasslövs byalag

NYA MEDLEMMAR I BYALAGETS STYRELSE
2
Då byalagets
styrelse har två medlemmar som
slutar, behöver vi ha in någon/några nya som är
intresserad av att jobba med att vi har det trevligt,
tryggt och bra i vår lilla by.
Styrelsen möts ca en gång i månaden och mötena
är ca 2 tim långa.
Styrelsen lyfter frågor som vi får till oss från bl a
invånarna i byn eller via kommunen. Vi har kontakt
med myndigheter i frågor som rör t ex trafiken
genom byn och så GC-vägen som kanske snart kan
bli av? Vi deltar i möten som kommunen anordnar
´å
för kommunens
alla byalag eller byaföreningar.
Byalaget har även en plats i skolans styrelse som
bör tillsättas, så om någon har möjlighet så kanske
någon som kan vara med i båda styrelserna? Eller
sitta i byalagets styrelse och vara representant för
byalaget i skolans styrelse, det går ju också bra.
Vi ordnar även olika evenemang som ”Tomten i
skogen”, Hasslövsloppet, cykelfesten, där vi hjälps
åt med de arbetsuppgifter som krävs.
Byabladet skrivs varje månad, vi samlar in datum
för evenemang och händelser, påminnelser om
mötesdatum mm och så trycks bladet på skolan
samt överlämnas till PostNord som sedan distribuerar det vidare till alla 316 hushåll inom postnumret 31297 i Laholms kommun.
Så vi har lite att göra, vi hjälps åt och det är väldigt
trevligt att vara med både i styrelsen och att vara
med och påverka!
Så är du intresserad hör av dej till någon i styrelsen, kontaktinformation på sista sidan!
SNÖ I BACKEN….
I pulkabacken vid Brante Källavägen var det full
fart när det fanns snö! Så kul att det blev snö så
alla barn (och vuxna) äntligen kunde få åka pulka
mm. Vi ber alla som besöker denna kommunala
lekplats att plocka upp skräp efter sig, använda de
pappers-korgar/tunnor som finns, det är ju för allas
trevnad. Ved till grillen finns och det fylls på av
privatpersoner och inte av kommunen (som en del
kanske tror). Gör gärna rent grillgallret efter dig.
Nätet nedanför backen sätts upp av byalagets
styrelsemedlemmar (Bo och Nicolas) och är alltså
inte uppsatt av kommunen.
IS PÅ SKOLAN
Tacksamma föräldrar, barn och ungdomar skickar
ett stort tack till Jenny, Patrik, Rickard m fl som
spolat så fin is på skolan i mitten av januari. Så
länge den fanns var den mycket uppskattad!

VÄLKOMMEN TILL BYN
Säger vi till Angelica Johansson och Andreas Agnulf
som flyttat in på Klövervägen 5.
ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYALAG
Hasslövs byalag håller årsmöte onsdagen den 31
mars kl. 18.30 på något sätt. Boka in datumet.
HASSLÖVS HEMBYGDSFÖRENING INFORMATION
På grund av rådande corona-restriktioner ställer vi
för tillfället in våra styrelsemöte och andra
aktiviteter, samt att vi troligtvis inte kommer att ha
något valborgsbål och tar därför inte emot något
ris på Gullhöjden.
Vi återkommer när det händer något i föreningen.
Styrelsen i Hasslövs hembygdsförening
BELYSNING PÅ UTEGYMMET
Tack igen för att det nu finns belysning på utegymmet vid Idrottsplatsen. Nu när det är mörkt
både morgon och kväll så är det efterlängtat med
belysningen. Så välkomna alla som har lust!
HASSLÖVS IS
God fortsättning på det nya året! Vi vill tacka alla
som har bidragit till ett fint resultat med insamling
av tomburkar och petflaskor. Som ni kommer ihåg
blev vi bäst av alla föreningar i Sverige 2019 med
200 800 enheter inlämnade. Vi nådde inte lika
långt 2020 men kom på en 6:e plats med 142 500
enheter, så tack alla ni som stöttar oss!
Hoppas ni forsätter så här. Ställ säckar vid LarsInges eller Hasses garageportar.
Dessutom vill vi tacka alla som lämnat till loppisen,
fast vi tyvärr inte har kunnat ha någon under 2020.
Vi samlar på grejorna så länge och nu har vi mycket
saker att ta fram, så vi hoppas det blir bättre så att
vi kan ha loppisar 2021.
Ett stort tack till alla som är med och plockar
pinaler upp och ner!
Vänliga hälsningar från Hasslövs IS genom Hasse C

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!

