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

Det här händer i juni- juli 2021…
6 juni kl. 10-11
13 juni kl. 10-11
16 juni kl. 19.00
20 juni kl. 10-11
25 juni
27 juni kl. 10-11
4 juli kl. 10-11
11 juli kl. 10-11
12 juli kl. 18.00
18 juli kl. 10-11
25 juli kl. 10-11
25 juli kl. 11-14

Tipspromenad Brante källa
Tipspromenad Brante källa
Årsmöte Bygdegårdsföreningen
Tipspromenad Brante källa
Hembygdsföreningens Midsommarfirande inställt
Tipspromenad Brante källa
Tipspromenad Brante källa
Tipspromenad Brante källa
Styrelsemöte Byalaget
Tipspromenad Brante källa
Tipspromenad Brante källa
Hasslövs IS Loppis (med reservation)

Kommande program:
1 augusti kl. 10-16
13 augusti
21 augusti kl. 10.00
4 september

Hembygdsstugornas dag med tipspromenad
Grillkväll i Hembygdsgården i byalgets regi
Hasslövsloppet
Cykelfest

BYGDEGÅRDS FÖRENINGEN
Nu har vi bokat dag och tid och hoppas att covid-19 har lugnat ner sig lite och många har vaccinert
sig i juni.
Hasslövs bygdegårdsförening ska ha årsmöte
16 juni kl. 19.00 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

HEMBYGDSFÖRENINGENS TIPSPROMENDER

Hembygdsföreningens
populära tipspromenader är
2
i full gång i vår vackra bokskog. Varje söndag i juni
och juli. Start mellan 10-11 vid parkeringen vid
Brante Källa.
Tänk på att hålla avstånd till varandra och
respektera avstånd om det blir lite kö.

/Hälsningar från styrelsen
HASSLÖVS SKOLA & HASSELBO
Nu är det inte många veckor kvar på vårterminen.
Snart
´å är det sommarlov. Även i år får det
förmodligen bli en alternativ skolavslutning
eftersom vi fortfarande inte ska träffas i stora
sällskap, men sommarlov blir det i alla fall.
Eleverna har länge önskat sig en hinderbana och
äntligen har den kommit. Nu är det inte bara att
sätta upp den, utan det finns en hel del regler runt
som vi behöver förhålla oss till. Därför tar det lite
tid, men snart är den på plats.
Vi har också fått möjlighet att överta möbler,
mestadels bänkar, stolar och bord, från Förslövs
skolas paviljonger. De är 5-6 år gamla och hur fina
som helst, men de skulle bara kasseras när de
skulle flytta in i nya lokaler. Vi packade två släp
fulla och nu används möblerna i vår skola istället.
/Helene Hillarp ordförande styrelsen för Hasslövs

skola och Hasselbo förskola

HASSLÖVS IS
Det är fortsatt osäkert om det går att genomföra
loppis i sommar i Lundgrens stall, Flintarp. Blir det
lättnader i restriktionerna planeras det att
genomföras en loppis söndagen den 27 juli.
Skyltar kommer sättas upp i byn om det blir av och
vi meddelar på vår hemsida.

GRILLKVÄLL I HEMBYGDSGÅRDEN
Vi hoppas på lättnader i coronarestriktionerna under
sommaren och planerar därför att ha en grillkväll i
Hembygdsgården fredagen den 13 augusti.
Byalaget ordnar grill och grillkol och tänder grillarna
vid 18-tiden. Var och en tar med sig mat, dryck och
grilltång och så får vi alldeles säkert en trevlig kväll
tillsammans, så varmt välkomna.
Kvällen avslutas kl. 22.00.
Blir det ösregn eller fortsatta restriktioner ställer vi
in!
HASSLÖVSLOPPET – GLÖM INTE!
Vi planerar att anordna årets Hasslövslopp lördagen
den 21 augusti.
Start vid Hasslövs skola kl. 10.00. Barnen springer
först och när de är klara startar ”vuxenrundan” som
är 5 km. Vi bjuder på korv med bröd och lite frukt.
Ingen föranmälan behövs – bara kom!
Vi meddelar i augustibladet, på byalagets
facebooksida och hemsidan om vi behöver ställa in.
Info. Jenny tel. 0709-498944 eller via mail:
jennyfristrom@hotmail.com
LUGNAROHÖGEN ÖPPETTIDER 2021
15 juni–29 augusti: Tisdag–söndag kl. 12.00–16.00.
4 september–26 september: Lördag och söndag
kl. 12.00–16.00 (stängt måndag–fredag).
Entré: Vuxen, 20 kr (betalning endast med kort eller
Swish). Barn och unga under 18 år går in gratis.
Under juni–augusti hålls det en guidad visning varje
dag klockan 13 (endast på svenska). Max 8 personer,
föranmälan sker i receptionen. Guidningen ingår i
entréavgiften.
Ta med kollegorna, vännerna eller din förening på
en guidad visning!
Kostnad 875 kr/grupp. Visningen tar cirka 45
minuter. Kontakta Laholms turistbyrå för
information och bokning.
Lugnarohögen ägs och drivs av Laholms kommun.
Vid frågor kontakta Laholms turistbyrå på 0430154 50 eller turist@laholm.se. Vi följer noggrant
utvecklingen av coronapandemin och anpassar
verksamheten efter gällande råd och restriktioner.
Information hämtat från www.visitlaholm.se

Glöm inte vår insamling av pantburkar/flaskor.
Spara hemma i kassar eller sopsäckar och ställ
gärna dem vid Hasses eller Lars-Inges
garageportar.
/Hasse

Hasslövs församling, Höks pastorat
Ingen information tillgänglig om planerade aktiviteter i
samband med tryckning av byabladet.
Vill ni få mer information, gå in på:
https://www.svenskakyrkan.se/hoks-pastorat

____________________________________________________________________

HASSLÖVS CYKELFEST 2021!

Årets cykelfest planeras att gå av stapeln lördagen den 4 september, förhoppningsvis
kommer det bli den 10:e cykelfesten i rad!
Vi träffas för fördrink i Hembygdsgården därefter cyklar vi hem till de par som fått
förrätten på sin lott. Kvällen fortsätter med varmrätt och dessert hemma hos nya värdpar
med nya gäster.
För att tiden och orken ska räcka tänker vi att man antingen bor ca 2 km från
Hembygdsgården eller att man ordnar chaufför till sina gäster.
Cirka 2 veckor innan får man veta vilken typ av rätt man ska laga och man bjuder på
passande dryck till. Alla blandningar av par är välkomna, så ta med din kompis, granne,
syster eller bror och anmäl er nu till:
Ameli: 073-0346867 ameli.karlsson@hotmail.com
Jenny : 0709-498944 jennyfristrom@hotmail.com
Vi vill ha er anmälan senast: 9 augusti
Vi meddelar i augustibladet, på byalagets facebooksida och hemsidan om vi behöver
ställa in.

