Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

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

Glöm inte våffeldagen

31 mars kl. 18.30

Årsmöte Hasslövs byalag

Glad påsk!

HASSLÖVS SKOLA
2 vintern till slut kom till oss i Hasslöv.
Tänk att
I flera veckor har vi kunnat använda pulkabacken
och skridskobanan på skolan. Ett speciellt tack till
de som lagt kvällar och nätter på att spola isen så
våra barn har kunnat åka skridskor. Skolan och
förskolan har tagit tillvara tillfällena med vinter i
Halland. Barnen har provat på att åka längdskidor
i Hulebäckseröd, de små barnen har mycket
utelek och har bland annat fryst is till fina
konstverk. Man har gjort olika snöexperiment och
målat i snön. I alla åldrar jobbar vi med ett digitalt
´å
verktyg
som heter Polyglutt. Här kan man både
läsa och lyssna på böcker i alla åldrar.
Varje fredag tittar man på Lilla Aktuellt och svarar
på nutidsfrågor. Vi har haft skapande verksamhet
där barnens fina alster lämnats in till teckningsmuséet för animering, bearbetning och så ska det
läggas till tal och musik till bilderna.
Hasslövs skola genom ordförande Helene Hillarp
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Hasslövs hembygdsförenings årsmöte i mars är
inställt. P.g.a. den rådande pandemin så kommer
detsamma att senareläggas, datum bestäms
senare.
Höksbladet finns att köpa för 40 kronor per st.
kontakta Vera Christiansson tel. 26380.
Tipspromenaden vid Brante källa räknar vi med
att starta den 2 maj.
BYGDEGÅRDSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Bygdegårdsförening skulle haft årsmöte i mars
men vi flyttar det längre fram p.g.a . Covid-19.
Mvh Mona Svensson, ordförande i
bygdegårdsföreningen
NYA GRANNAR ELLER KANSKE TILLSKOTT I
FAMILJEN?
Byalaget vill gärna hälsa alla välkomna till byn och
även gratulera när det skett en tillökning i
familjen. Så vi tar gärna emot tips på nyinflyttade
eller nyfödda i vår by. Lägg ett mail till vår epost
hasslovsbyalag@gmail.com eller ring till någon i
styrelsen.

GRATTIS TILL BABYN
Sanna och Henrik Kraft,
Våxtorpsvägen som fått
en liten flicka.

VÄLKOMMEN TILL BYN
Säger vi till Patrik och Jenny Johansson, med familj
Rostorp, Sjögården.
ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYALAG
Hasslövs byalag håller årsmöte onsdagen den 31
mars kl. 18.30. Pga pandemin sker årsmötet
digitalt. Anmälan om deltagande sker till
ameli.karlsson@hotmail.com, så sker utskick av
länk till mötet.
Dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets utlysande
3. Dagordning fastställes
4. a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Styrelsens årsberättelse 2020
6. Revisionsberättelse 2020
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2021
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2021
13. Revidering och fastställelse av LUP:en =
Lokal utvecklingsplanen för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Finns ingen information på Höks pastorats hemsida om
någon aktivitet i Hasslövs kyrka eller församlingshem
vid tryckningstillfället i februari.

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!

