Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Glad påsk!

BOKBUSSEN
2 kommun informerar:
Laholms
”Med anledning av regeringens skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid19 har biblioteksverksamheten stängda lokaler
och Bokbussens turer är inställda.
Tidtabell för 2021 kommer att publiceras på
Laholms kommuns webbsida när Bokbussen kör
igen”
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Hembygdsföreningens
valborgsfirande på Gull´å
höjden är inställt p.g.a. den rådande pandemin.
Hembygdsföreningens populära tipspromenader i
vår vackra bokskog, varje söndag i maj, juni
och juli, med start den 2 maj kl 10.00 - 11.00, vid
Brante källa.
Vi ber alla som vill gå en promenad att hålla
avstånd till varandra vid start och mål. Startavgift
20 kronor per person.
Hälsningar från styrelsen

HASSLÖVS IS LOPPIS & PANTBURKAR
HIS loppisar under 2021 är fortfarande osäkra när
de kan bli, vi får vi återkomma med det.
Hasslövs IS deltagande i Pantameras Föreningskampen fortsätter naturligtvis. Tillsammans gör vi
alla som samlar burkar en insats för miljön och
samtidigt så får den lokala idrottsföreningen ett
bra tillskott i sin kassa.
Vi tar emot säckar eller påsar med burkar, både
importburkar och svenska burkar.
Var snälla och fortsätt att ställa kassar och säckar
vid Lars-Inges eller Hasses garageportar.
Hasse

ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYALAG
Påminner om att Hasslövs byalag har årsmöte
digitalt onsdagen den 31 mars.
Till er som anmält ert deltagande skickar
ordförande ut en länk till mötet.
Information om vad som beslutades kommer i
majbladet samt information om medlemsavgift för
2021.
LUGNAROHÖGEN I SOMMAR
Laholms kommun har meddelat att man kommer
att öppna upp för besökare i Lugnarohögen under
sommaren, naturligtvis kommer man att följa de
restriktioner som finns då.
Tyvärr har vi inte fått information om när den
kommer att öppna eller deras öppettider under
sommaren. Men vi återkommer så snart vi vet lite
mer om detta.
HASSLÖVS SKOLA & HASSELBO
Nu när våren kommer börjar även vi på skolan
känna ett stort behov av att vara utomhus i
vårsolen. Det spelas fotboll och innebandy på
rasterna, ja på multiarenan så då är det väl
innebandy fast ute.
I vår ska vi äntligen få upp ersättaren till borgen på
skolgården.
Barnen har önskat allt ifrån skatepark till crossbana, men det blev en motorikbana. Vi håller på
att lägga beställningen och så hoppas vi att den
levereras skyndsamt. Kanske någon har lust att
hjälpa till när den ska monteras?
Kanske någon i byn vill göra något för skolan?
Då har vi lite på vår ”att göra” lista, bl a planerar vi
att måla slöjdsalen, röja i källaren och fixa lite mer
på skolgården. Vill du hjälpa till är det bara att
hojta.
I klassrummen jobbas det för fullt med varianter av
nationella prov för de årskullar som skulle haft det.
På grund av pandemin har Skolverket gjort lite
tillfälliga förändringar på detta område.
Vi håller också på att förbereda oss för nästa
hösttermin. Än så länge är 8 st blivande elever i
förskoleklass inskrivna.
Helene Hillarp ordförande styrelsen för Hasslövs
skola och Hasselbo förskola

Finns ingen information på Höks pastorats hemsida om
någon aktivitet i Hasslövs kyrka eller församlingshem
vid tryckningstillfället för aprils byablad.
Vill ni få mer information, gå in på:
https://www.svenskakyrkan.se/hoks-pastorat

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!

