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

Det här händer i maj 2021…
2 maj kl. 10-11

Tipspromenad start Brante Källa

2 maj kl. 12.00

Årsmöte Hasslövs IS – Hasslövs IP (utomhus)

9 maj kl. 10-11

Tipspromenad start Brante Källa

10 maj kl. 18.00

Styrelsemöte Byalaget

16 maj kl. 10-11

Tipspromenad start Brante Källa

17 maj kl. 19.00

Årsmöte Hasslövs hembygdsförening (Corona säkert)

23 maj kl. 10-11

Tipspromenad start Brante Källa

30 maj kl. 10-11

Tipspromenad start Brante Källa

Sammanställning av byapengen
Mellan 2017 och 2020 har byalaget planerat och genomfört årgärder för att få fint i vår lilla by
tillsammans med Laholms kommun samt delvis andra aktörer och eldsjälar i byn. Hasslöv
tilldelades 500 000 kr. Här kommer en sammaställning av vad Hasslövs tätortspengar använts till.
Gatlampor längs cykelbanan till skolan samt vid cykelbanan vid planteringen.
Plantering med gångstig, buskar och träd, bänkar och belsysning vid gröningen mitt i byn.
Nya skyltar ”Välkomna till Hasslöv” samt renovering av en befintlig skylt vid Lugnarohögen.
Utegym vid fotbollsplanerna.

ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYALAG
Så har 2årsmötet för 2021 gått av stapeln för
Hasslövs Byalag.
Med nya förutsättningar hölls årsmötet i år i digital
form för första gången i Byalagets historia. Detta
löste vi med bravur.
Vid årsmötet tackades två styrelsemedlemmar av,
sekreterare Eva Hall som varit byalaget troget i
många många år samt Irene Jonsson som varit med
oss en valperiod. Vi tackar er för ert arbete och
tiden ni lagt ner i byalaget. Ni kommer vara
saknade.
Men vi har också glädjen att välkomna tre nya
´å
styrelsemedlemmar
till Hasslövs byalag. Det är
Katharina Ejnarsson, Angelica Johansson och
Cecilia Meller.
Protokoll från årsmötet finns publicerat på
hemsidan www.hasslov.se
Medlemsavgiften blir fortsatt 150 kr/hushåll. För
hushåll utanför Hasslöv 200 kr/hushåll och
utombys som vill ha bladet via mail 150 kr/hushåll.
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu är det maj månad och tipspromenaderna
börjar, vi har start vid Brante källa
söndagen den 2 maj kl. 10:00 - 11:00, vi fortsätter
varje söndag i maj, juni och juli.
Tänk på corona avstånd.

Hälsningar från styrelsen
HASSLÖVS IS
Hasslövs IS hälsar alla medlemmar välkomna till
vårt årsmöte söndagen den 2:e maj kl. 12.00 på
altanen på Hasslövs IP.
Klädsel efter väder rekommenderas.
OBS! Kolla hemsidan om ev. ändringar.
/ HIS genom Lars-Inge Alm
VÄLKOMNA TILL BYN
Säger vi till Michelle Olsson med familj i Torp,
Malin Fjällgren på Klövervägen,

HASSLÖVS SKOLA & HASSELBO
Torsdagen före påsklovet tillbringades uppe i
skogen. Hela skolan var där och utförde uppdrag.
Eleverna var uppdelade i grupper med en ansvarig
elev från åk 4-6 i varje grupp. De gick tipsrunda
och svarade på en massa kluriga frågor.
Vi har också uppmärksammat våra olikheter genom
att rocka sockorna den 21 mars. Det är den
internationella Downs syndromdagen och den
uppmärksammas genom att ha udda sockor på sig.
Vi jobbar mycket med det digitala och teknik just
nu. I förskoleklassen har man programmerat en
robot och åk 1-3 har skruvat och kollat i olika
teknikprylar. De har också gjort en ritning av vad
de vill göra med de olika delarna som de plockar
ur.
Förskoleklassen har jobbat med ett material som
heter Knoppisar. Här lär sig barnen känna igen
knoppar från olika träd. De har letat på skolgården
och i Prästens skog.
På förskolan har man påskpysslat, haft påskfest och
lärt sig mycket om olika djur. De tittar på
Djurverket genom UR. Förskolan har också en
fredagsdans utomhus som är mycket uppskattad.
/Helene Hillarp ordförande styrelsen för Hasslövs

skola och Hasselbo förskola
BYGDEGÅRDS FÖRENINGEN
Nu har vi bokat dag och tid och hoppas att covid-19
har lugnat ner sig lite och många har vaccinerat sig i
juni.
Hasslövs bygdegårdsförening ska ha årsmöte
16 juni kl 19 i Hasslövs bygdegård.
Hjärtligt välkomna
Vi behöver ny Ordförande, kassör och sekreterare.
Hör gärna av er till Urban Carlsson
urban@backagard.se
eller Mona Svensson
monasvensson@hotmail.se
eller någon annan i föreningen om ni är
intresserade.

Mvh ordförande Mona Svensson

Thomas och Marie Gullholmen på Klövervägen,
Mattias Bolin med familj på Klövervägen.
GRATTIS TILL BABYN!
Jenny och Patrik Johansson, Rostorp, Sjögården
som fått en liten flicka.

ERTERFRÅGAN PÅ HUNDRASTGÅRD
Det har kommit in förfrågan till byalaget om det
finns möjlighet att anlägga en hundrastgård i byn. Nu
vill vi veta om det är fler hundägare som önskar en
hundrastgård i byn. Detta för att veta om det är en
fråga vi ska undersöka mer. Hör av er till Cecilia
Meller i byalaget. cecilia.e.9010@gmail.com

Hasslövs församling, Höks pastorat
2 maj kl. 10-12

Öppen kyrka i Hasslöv
Andakt 10.15 och 11.15

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
2020-2021:
Ameli Karlsson
Ordförande, tel. 073-0346867

Jenny Friström
Vice ordförande, tel. 070-9498944

Ceclila Meller
Sekreterare, tel. 076-4028828

Eva-Lott Uhlin
Kassör, tel. 070-6366002

Bo Bertilsson
Ledamot, tel. 070-9949702

Nicolas Friström
Ledamot, tel. 070-6247543

Katharina Ejnarsson
Ledamot, tel. 070-2306012

Angelica Johansson
Ledamot, tel. 070-8430364

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!

