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

www.hasslov.se

Det här händer i februari 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
31 jan kl. 18.30
4 feb kl. 14.00
4 feb kl. 19.00
4 feb kl. 18.00
10 feb kl. 19.00
11 feb kl. 13.30
18 feb kl. 13.30
18 feb kl. 14.00
19 feb kl. 14.00
19 feb kl. 19.00
25 feb kl. 14.00
26 feb kl. 14.00

Byasjapp!!
Hasslövs-träffen i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Styrelsemöte skolan
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korset arbetsgruppen träffas
SPF årsmöte i Hasslövs bygdegård
Hasslövs-träffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga & anhöriggruppen träffas
Röda korset årsmöte i Våxtorp
Röda korset arbetsgruppen träffas
Röda korset anhöriggruppen träffas

Glöm inte byasjappet fre 31 jan!

Fel mobilnummer i förra bladet, ring Lisa 0708-262221 eller Pia på
tel. 0708-265324. Det är inte för sent att anmäla sig. Kajsa och Björn
Ferdinandsson bjuder på sång och musik. Läs mer sid 2.

NU STARTAR HASSLÖVS-TRÄFFEN!

I Hembygdsgården öppnas nu Träffpunkten. Den är till för alla som vill ha en trevlig
eftermiddag. Passa på att träffa nya och gamla vänner för en stunds sällskap. Vi erbjuder
gemensamma aktiviteter tex. inbjudna föreläsare, intressant information eller varför inte en
pratstund över en kopp kaffe. Se aktuellt program. Vi ordnar kaffe till självkostnadspris.
Planerade träffar i vår kommer att annonseras i byabladet varje månad.

Februari programmet:
4 februari kl. 14-16 ”Filosofi” Samtal runt vardagliga händelser med Lars-Göran Persson.
18 februari kl. 14-16 Anita och Ann-Christin bjuder in för en trevlig eftermiddag med prat och skratt.
Kaffe med dopp bjuder vi på.

Välkomna - Anita och Ann-Christin på Anhörigcentrum Laholms kommun

MISSA INTE BYASJAPPET!!
Fredagen 31 januari öppet mellan kl. 18.30-22.30.
Inträde: 20 kr för de stora och 10 kr för de små. Enklare
förtäring finns att köpa som vanligt och så blir det qiuzz!
Vi har också glädjen att ha Kajsa och Björn Ferdinandsson
hos oss, de bjuder på sång och musik.
Gör en snabb anmälan via telefon eller sms till: Lisa på
tel 26227 eller 0708-262221 eller till Pia på tel. 0708265324.
Som vanligt måste anmälan göras men är inte bindande!
Nyinflyttade till vår by – passa på och kom, ta barnen med
och möt nya människor för nya bekantskaper!
Välkomna hälsar bygdegårdsföreningen!
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs byalag och Hasslövs bygdegårdsförening kallar
till gemensamt årsmöte den 10 mars kl. 19.00 i bygdegården.
Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs hembygdsförening kallar till årsmöte den
17 mars kl. 19.00 i hembygdsgården.

´å

Välkomna!
SMS-GRUPP HASSLÖV
Antalet deltagare i vår sms-grupp ökar ständigt. Det fanns
en gräns vid 50 deltagare, men den har vi nu fått utökad
till 100. Ju fler vi är desto fler ögon och öron håller koll på
buset. Ni rekommenderas att gå med i denna grupp, man
får information snabbt jämfört med e-post. Oavsett var
man bor i Hasslövstrakten kan man vara med. Det är inte
knutet till Grannsamverkansområdena. Skicka SMS till
Rose-Marie eller e-post till Byalaget för att anmäla dig. Du
får ett nummer att skicka till och alla sms går ut till alla
medlemmar i gruppen. Bry dig inte om att det är olika
avsändarnummer på de sms du får. Det beror på att
avsändarna har olika operatörer. Du skickar alltid till det
nummer du får när du blir registrerad. Tänk på att ditt sms
går till alla i gruppen och svara inte tack, o.k. osv. utan
endast relevant info. Du kan inte heller lämna ditt
nummer till andra. Det fungerar inte, man måste vara
registrerad och godkänd. Om du får sms från administratören om att du inte skickat något sms ska du inte bry dig
om det. Det är ett automatutskick eftersom sms-grupp
från början var avsett för kompisgrupper.
SPF
Årsmöte i Hasslövs bygdegård den 18 februari kl. 13:30.
Underhållning: ”The big five”, safariresa till Kenya. Gunnel
Larsson och Bruno Davidsson. Kaffe.
Bussresa till Arlövsrevyn den 23 mars på eftermiddagen.
Några platser kvar. Anmäl till Judith tel 30089.
Studiecirkel: Släktforskning. Anmäl till Rose-Marie 26182.
BRIDGE I BYGDEGÅRDEN
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!

FÖRÄLDRATRÄFFPUNKT I SKOLAN
Hasslövs bydeskolas föräldraträffpunkt har dragit igång och
har redan samlat 4-5 barn. Alla föräldrar med barn 0-6 år är
välkomna på torsdagar kl 9-11. Fika 20 kr/vuxen.
Styrelsen
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I RÖDA KORSET
Våxtorp-Hasslövs Röda kors krets kallar till årsmöte
onsdagen den 19 februari kl. 19.00 i vår lokal, distriktssköterskehuset i Våxtorp.
Program: Anna och Tommy Paulisson pratar om ULLAbussen i Röda Korset.
Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkomna!
Styrelsen i Våxtorp-Hasslövs Röda kors krets vill tacka alla
som har hjälpt oss att hjälpa, genom att skänka/tillverka
vinster till Våxtorps vår- och höstmarknader samt till vår
julauktion. Julauktionen den 27 november var välbesökt.
Efter att vi betalt hyra, annons, kostnader osv. inbringades
18.100 kr varav 6.481 kr skänktes till social verksamhet
”Aldrig ensam” och 8.062 kr inkl. bössinsamling 860 kr
skänktes till Filippinerna.
RÖDA KORSETS PROGRAM I VÅR
DAGLEDIGA: Planerade träffar: 22/1, 19/2, 5/3, 26/3 och
16/4. Tid kl. 14-16. Plats: Röda korslokalen, f d distriktssköterskehuset i Våxtorp.
ANHÖRIGGRUPPEN: Planerade träffar: 29/1, 19/2, 26/2,
12/3, 26/3 och 9/4. Tid kl. 14-16. Plats: Röda korslokalen,
f d distriktssköterskehuset i Våxtorp.
ARBETSGRUPPEN: Planerade träffar: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2,
11/3 och 25/3. Tid kl. 13.30-16.00. Plats: Röda korslokalen,
f d distriktssköterskehuset i Våxtorp.
NATURRESERVATET, OSBECKS BOKSKOGAR
Simone och Sven möblerade om ordentligt i vårt fina
naturreservat. Från ansvariga på Länsstyrelsen meddelas att
man röjer upp efterhand som man hinner längs markerade
stigar och i de delar där många vistas. Många träd hänger
mot varandra så det gäller att se upp så det inte händer en
olycka. Skadade broar kommer att repareras. Det finns
bestämmelser, specifika för varje naturreservat, som man
måste känna till om man tänker göra annat än vandra och
se sig omkring. Här får man inte cykla annat än på de två
stora stigarna från parkeringen till Allgustorp och från
Västerby till Brante Källa. All trafik med motorfordon är
förbjuden utom i vissa undantag och naturligtvis på vägen
upp till parkeringen. På senare tid har det blivit populärt att
köra fyrhjuling över stock och sten. Något som är högst
olämpligt och som man på naturvårdsenheten behöver få
vår hjälp med att informera om. Tala med dem! Använd
mobilkameran! Har du upplysningar eller frågor kan du
kontakta ansvarig på Länsstyrelsen, Henrik Malm 035132094 eller Rose-Marie som sedan vidarebefordrar till
vederbörande.
FIBER – VAD HÄNDER?
Fiber i Hasslöv ligger fortfarande nere eftersom ansökningsprocessen till länsstyrelsen inte är klar ännu. Vi hoppas
snart kunna få besked när de är i gång så vi kan söka stöd.
Vi återkommer när vi har mer information.
Fibergruppen genom Magdalena Carlsson

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 feb kl. 16.00
2 feb kl. 18.00
9 feb kl. 11.00
16 feb kl. 09.30
16 feb kl. 11.00
18 feb kl. 12.00
23 feb kl. 09.30
25 feb kl. 12.00

Familjegudstjänst, Våxtorps kyrka
Gudstjänst, Hasslövs kyrka
Mässa, Hasslövs kyrka
Gudstjänst, Hasslövs kyrka
Mässa, Våxtorps kyrka
Sopplunch med andakt, Våxtorps förs.hem
Gudstjänst, Våxtorps kyrka
Sopplunch med andakt, Hasslövs förs.hem

Varmt välkomna till vår kyrka!
BYALAGETS HEMSIDA
Vår hemsida bygger på en föråldrad
teknik och kan inte längre redigeras.
Vi har en ny som vi väntar på att
man på kommunen ska lägga ut.
Använd vår Facebook så länge.

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:
Rose-Marie Gustavsson, ordförande
Ameli Karlsson, vice ordförande
Eva Hall, sekreterare
Eva-Lott Uhlin, kassör
Thomas Nilsson
Jeanette Särnholm
Bo Bertilsson
Magdalena Carlsson

tel. 261 82, 0705-826182
tel. 232 72
tel. 263 41, 070-6296341
tel. 260 02
tel. 139 07
tel. 070-2022197
tel. 26104
tel. 0708-640175

Medlemsavgiften 100 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till
någon i styrelsen. För hushåll utanför Hasslöv är medlemsavgiften
150 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 100 kr i
medlemsavgift.

