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

Det här händer i mars 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
4 mars kl. 14.00
4 mars kl. 18.00
5 mars kl. 14.00
10 mars kl. 19.00
11 mars kl. 13.30
12 mars kl. 14.00
13 mars kl. 19.00
17 mars kl. 19.00
18 mars kl. 14.00
23 mars kl. 11.50
25 mars kl. 13.30
26 mars kl. 14.00
28 mars kl. 18.00
30 mars kl. 11.00

Hasslövs-träffen i hembygdsgården
Styrelsemöte skolan
Röda korset daglediga träffas
Årsmöte byalaget och bygdegårdsföreningen
Röda korset arbetsgruppen träffas
Röda korset anhöriggruppen träffas
SPF studiecirkel om Rügen startar.
Årsmöte hembygdsföreningen
Hasslövs-träffen i hembygdsgården
SPF bussresa Arlövsrevyn
Röda korset arbetsgruppen träffas
Röda korset daglediga & anhöriggruppen träffas
After work på Bella Notte, Tjuvhult
Hasslövs IS loppis i Flintarp

Nu finns även vi på facebook!
Gå in och gilla Hasslövs byalag redan idag!
Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!

BYASJAPPET
Vi skickar ett stort tack till bygdegårdsföreningen som ordnade byasjapp i slutet av
januari.Vi som var där ca 80 personer fick en riktigt trevlig kväll med bra musik, en trevlig
frågesport och goda mackor! Speciellt tack till Björn och Kajsa för deras sång och musik samt
till Pia och John för ett riktigt kul frågesport!!
KALLELSE TILL ÅRSMÖTEN
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!

DAGORDNING BYALAGETS ÅRSMÖTE
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets utlysande
3. Dagordning fastställes
4.
a. Val av ordförande för mötet
b. Val av sekreterare för mötet
c. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Styrelsens årsberättelse 2013
6. Revisionsberättelse 2013
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2013
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2014
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2014
13. Revidering och fastställelse av Lokal utvecklingsplan
för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

HASSLÖVS IS LOPPMARKNAD
Vi kommer att ha årets första loppis i Flintarp söndagen den
30 mars kl. 11-14.
Har ni mer saker att skänka så är vi tacksamma. Ring gärna
till Hasse S tel. 0431-74290, Hasse C tel. 0708-262245,
Thomas L tel. 073-9983309 eller Lars-Inge tel. 0706-592626.
Välkomna!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs hembygdsförening kallar till årsmöte den 17
mars kl. 19.00 i hembygdsgården.
Välkomna!

TRÄFFPUNKT – HASSLÖVSTRÄFFEN
Träffpunkten är en plats för gemenskap. Till Träffpunkten
kan du komma och gå som du vill, det kostar ingenting.
På Hasslövsträffen kan du delta i aktiviteter, ta en fika till
självkostnadspris och få en stunds sällskap. Kom gärna med
förslag på teman och aktiviteter.
Vårens program i Hembygdsgården:
4 mars kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson.
18 mars kl. 14-16 ”Gästpratare” Stellan Sturesson kommer
och pratar om stort och smått.
1 april kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson.
15 april kl. 14-16 Visning av smarta hjälpmedel med Mari
Ferdinandsson och information om syn/hörsel med
AnnaCarin Hedenström.
Frågor/kontakt tel. 266 85 eller volontar.frivillig@laholm.se
Välkomna!

´å

HASSLÖVS IS SUPPORTERKLUBBS LOTTERI
Hasslövs IS supporterklubb har haft dragning i sitt lotteri
och följande vinnare gratuleras.
Vinst 1, Nr 98 Bertil Lundström presentkort på Äppelgårdens golfklubb
Vinst 2, Nr 119 Sven Pålsson kontanter + Sverigelotter
Vinst 3, Nr 89 Thomas Hall har vunnit kontanter +
Sverigelotter
Hasslövs IS supporterklubb
AFTERWORK PÅ BELLA NOTTE!
Välkomna till en avkopplande afterwork med god mat och
dryck på vackert belägna Bella Notte i Tjuvhult.
För er som vill bada väntar ett skönt bad i den vedeldade
badtunnan. Dock gäller att man måste vara minst 5
personer.
Mat och dryck 100 kr/pers. I priset ingår mat, en öl alt. ett
glas vin. Alkoholfritt finns.
Bad 100 kr/person. Medtag mössa och handduk.
Afterwork är öppet mellan kl. 18-21 och vi erbjuder olika
tema följande fredagar:
28 mars Italiensk afton
4 april Grekisk afton
11 april Ungersk afton
Anmälan görs senast 2 dygn innan respektive fredag till
info@hotelbellanotte.se eller på tel. 0430-261 44.
Välkomna!
SPF
Studiecirkel om Rügen startar den 13 mars kl 19:00.
Anmäl till Rose-Marie 26182.
Bussresa till Arlövsrevyn den 23 mars kl 11:50.
Endagsresa till Vrigstad den 3 april. Anmäl till Lars Bergnor
20065.
Tredagarsresa till Rügen den 9 – 11 maj. Anmäl Till
Thorbiörn 21515.
Studiecirlkar data och surfplatta på olika nivåer. Kontakta
Rose-Marie!

BUSSKUR FÖR HOGSTADIEUNGDOMARNA
I ur och skur står de vid hembygdsgården i arla morgontimman. I flera år har det diskuterats om en busskur. Det
finns ett förslag på en liten byggnad som går i stil med
Hembygdsgården, men frågan är hur angeläget detta är för
er som väntar där? Ni som går i högstadiet eller snart
kommer att göra det och/eller era föräldrar – hör av er till
oss i styrelsen så vi vet om ni vill att vi går vidare med
saken. Du kan också komma på årsmötet så talar vi om det
när vi går igenom vår handlingsplan.
Byalagets styrelse

SNÖNÄTET PÅ LEKPLATSEN
kom äntligen på plats efter flera år och precis innan snön
försvann. Stort tack till Bo som ordnade det och till Kuno
som hjälpte honom med uppsättningen!
GRANNSAMVERKAN
Det finns två grannsamverkansgrupper i Hasslöv – på
Sluttningsvägen/Rundvägen och på Klövervägen/
Timotejvägen.
Det är flera nere längs väg 115 samt på Pehr Osbecks väg
som har visat intresse för en grupp. Man kan även tänka sig
grupper på andra håll i byn. Det krävs några hushåll i
någorlunda närhet av varandra samt att en tar på sig att
vara kontaktperson vilket inte är en betungande syssla.
Du som är intresserad, kom på årsmötet så försöker vi
ordna det. Eller hör av dig till Rose-Marie.
HEMSIDAN
Nu är äntligen vår nya hemsida tillgänglig. Den fylls på
allteftersom det finns tid. Kolla på www.hasslov.se!
Grannsamverkan och SMS-gruppen har också en flik där för
aktuell info. Kom gärna med tips och synpunkter!
Rose-Marie, hemsidesansvarig!

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 mars kl. 11.00 Gudstjänst, barnkören, Våxtorps kyrka
2 mars kl. 13.30 Familjegudstjänst, kompisklubben, Hasslövs kyrka,
fika i kyrkan
9 mars kl. 11.00 Gudstjänst Hasslövs kyrka
16 mars kl. 11.00 Gudstjänst Våxtorps kyrka
18 mars kl. 12.00 Sopplunch med andakt, Våxtorps församlingshem
23 mars kl. 13.30 Familjegudstjänst, kompisklubben, barnkören
Våxtorps kyrka
23 mars kl. 18.00 Gudstjänst, kyrkokören, Hasslövs kyrka
25 mars kl. 12.00 Sopplunch med andakt, Hasslövs församlingshem
30 mars kl. 09.30 Gudstjänst Hasslövs kyrka
30 mars kl. 11.00 Mässa Våxtorps kyrka

Varmt välkomna till vår kyrka!
NYHETER FRÅN HASSLÖVS BYGDESKOLA
Nu har nästan hela vintern gått men Kung Bore har för det mesta lyst med sin
frånvaro. Våra elever har ändå hunnit med att åka skridskor på vår egen spolade
skridskobana. Det var något som många elever har längtat efter hela vintern.
Våra yngre elever har också varit i Laholm och mottagit skridskor från Sparbanken,
det tackar vi för! Hela skolan hann också med en riktigt härlig friluftsdag då det
blev mycket åkande i pulkabacken innan snön försvann. Titta gärna in på vår
hemsida och se de härliga bilderna! Skolans PR-grupp arbetar flitigt vidare med sitt uppdrag. Föräldraträffpunkten
som vi har på skolan varje torsdag förmiddag har lockat många små barn med föräldrar till skolan. En första lyckad
filmkväll på skolan har genomförts och sportlovsdisco hade vi den 14 februari. Sprid gärna informationen vidare
om allt roligt som händer på skolan då vi hälsar alla välkomna att delta. Det kommer fler spännande aktiviteter
framöver, håll utkik!
Hälsar Henrietta Gellert Rektor Hasslövs Bygdeskola.
HASSLÖVSLOPPET
Det är dags att anmäla sig till Hasslövsloppet den 17 maj. Det är ett lopp på 5 km som man får springa, gå, krypa vad
man vill! Det kommer finnas lopp för barnen med så ta med familjen på en trevlig lördagsutflykt. Intresseanmälan görs
via mail till magdalena.e.carlsson@gmail.com. Mer info kommer upp på Hasslövs hemsida och nästa byablad!
Välkomna!
Det som göms i snö kommer upp i tö! Hundar behöver så väl komma ut och
görs sina behov, vi är dock tacksamma om vi slipper kliva i det...
Tackar!

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
tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson, vice ordförande
tel. 232 72
Eva Hall, sekreterare
tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin, kassör
tel. 260 02
Thomas Nilsson
tel. 139 07
Jeanette Särnholm
tel. 070-2022197
Bo Bertilsson
tel. 26104
Magdalena Carlsson
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.

