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

Det här händer i november 2021…
2 november kl. 19.00

Styrelsemöte Hembygdsföreningen

10 november kl. 18.00

Styrelsemöte Byalaget

16 november kl. 14-16

Hasslövsträffen i Hembygdsgården

HÅLL ÖGON OCH ÖRON ÖPPNA
Det har kommit till byalagets kännedom att fastigheter haft oönskade besök under
hösten.
Tänk på att hålla ögonen öppna och gå inte in på andras tomter eller in i byggnader
utan lov.
Nu börjar det mörkna tidigare om kvällarna och det är bra att tända en ytterlampa
som kanske kan avskräcka obehöriga från hus, garage och uthus.

HASSLÖVS SKOLA & HASSELBO
I slutet 2av september hölls årsmöte i föreningen
Hasslövs skola ideella förening som driver
Hasslövs skola och Hasselbo förskola. Året gicks
igenom och vi kan konstatera att vi har en stabil
ekonomi. Mycket tack vare ett ökande elevantal.
Det har gjort att vi kunnat investera både i
skolgården och framförallt inom digitala tekniken
under året. Vi har nu möjlighet att kunna bedriva
en modern undervisning med hjälp av digitala
hjälpmedel. Allt för att våra barn ska vara väl
rustade i framtiden.
´å
Vi har under året haft 46 elever på skolan och 15
barn inskrivna på förskolan. Allt som allt har vi 13
anställda, vilket innebär stor vuxentäthet på skolan.
Under 2020 och 2021 har Skolinspektionen
genomfört en inspektion av skolans verksamhet
och vi är godkända på alla punkter.
Arbetsmiljöverket har också granskat vårt arbete
under pandemin och var nöjda med vårt sätt att
agera. Vi har under året skapat en ny modern
hemsida som ni gärna får besöka på
www.hasslovsskola.se.
På årsmötet beslutades även om medlemsavgiften
för kommande år och den fastslogs till densamma
som tidigare, 200 kr per medlemsfamilj. Vill du
vara med och stötta och påverka byns skola går det
bra att sätta in årsavgiften på bg. 5444-3049
Hasslövs skola ideell förening. Ange medlemsavgift
och namn på insättningen.
/Helene Hillarp ordförande styrelsen för Hasslövs

skola och Hasselbo förskola

SPF SENIORERNA SYDHALLAND
Bjuder in till julbord den 5 december i Våxtorps
Bygdegård. Underhållning kommer Bo Liljedal att
stå för.
Anmälan senast 10 november till Jörgen Carlsson
Tel. 0736-329290.
Kommande evenemang är Falkenbergs revyn den
18 februari 2022, senast anmälan 10 december till
Kerstin Grimberg Tel. 0709-543949, samt grötfest
7 januari 2022 kl. 17.00 i Hasslövs Bygdegård.
Senast anmälan till det 1 januari till Torsten
Filipsson Tel. 0708- 706779.

TOMTEN I SKOGEN
Byalaget planerar i år att genomföra den
traditionsenliga Tomten i skogen lördagen den 18
december. Mer information kommer i decembers
byablad.
HASSLÖVS IS
Kom gärna med på Fotboll Fitness på lördagar
mellan kl. 9.30-11.00. Då vi träna fotboll som
motionsform, inga förkunskaper krävs. Från och
med november kör vi inomhus i Östra Karups
idrottshall.

/Hasslövs IS

PANTA MERA!
Fortsätt gärna att lämna pantburkar och flaskor till
vår insamling. Spara hemma i kassar eller sopsäckar
och ställ gärna dem vid Hasse Carlssons
(Sluttningsvägen 13) eller Lars-Inge Alms
(Timotejvägen 4) garageportar. Vi kämpar för att
vara bland de 10 bästa klubbarna i Sverige på att
samla in burkar/flaskor.

Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar Hasslövsträffen i
Hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen den 16
nov. kl. 14-16 och på programmet står ”Eva
Aronsson avfallsingenjör Laholms kommun
informerar om Laholms avfallssystem.
Kaffe serveras till självkostnadspris. Välkommen!
Träffpunktskontakt: 0430-26685
Kontaktperson i Hasslöv: Vera Christiansson
tel. 0430-26380 eller 070-2969625.
BOKBUSSEN
Nu har bokbussen börjat komma igen vilket många
uppskattar.
Bokbussen stannar varje vecka på Timotejvägen på
tisdagar kl. 17.30-18.00.
Rundvägen (övre) tisdag 9/11 kl. 17.05-17.25.
Axvägen tisdag 23/11 kl. 17.05-17.25.

Hasslövs församling, Höks pastorat
3 november kl. 14.30 Konsert för barn och vuxna. Musik
med Astrid Lindgrens texter.
5 november 10-16 Öppen kyrka. Kaffeservering i kyrkan.
7 november 18.00 Minnesgudtjänst. Kyrkokören medverkar.
14 november 10.00 Mässa.
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!

