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

Det här händer i maj 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 maj kl. 08.00
4 maj kl. 10.00
5 maj kl. 19.00
5 maj kl. 18.30
10 maj kl. 11.00
11 maj kl. 10.00
17 maj kl. 10.00
18 maj kl. 10.00
25 maj kl. 10.00
27 maj kl. 18.00

Gökotta SPF
Tipspromenad Brante källa
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
Kosläpp hos Uhlins
Tipspromenad Brante källa
Hasslövsloppet
Tipspromenad Brante källa
Tipspromenad Brante källa
Styrelsemöte skolan

Nu börjar vi spela boule på
banan i Torp – välkomna
torsdagar kl. 14.30-16.30.

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!

HASSLÖVSLOPPET 17 MAJ!!
Den 17 maj är det dags för den första upplagan av
Hasslövsloppet! Ingen föranmälan behövs.
Kom till fotbollsplanen kl. 10.00, då går starten för
vår 5 km runda. Man kan gå eller springa.
Efteråt bjuder vi på korv med bröd och frukt.
Ta med barnen för vi ordnar en barnrunda också.
Vill du fråga något så ta kontakt med Magda på
magdalena.e.carlsson@gmail.com eller tel. 0708-640175
Välkomna hälsar byalaget!

KOSLÄPP HOS UHLINS!
Nu behöver ni inte åka så långt
för att få se glada kossor som
släpps ut på gröna ängar!
Lördagen den 10 maj kl. 11.00
är det kosläpp hos familjen Uhlins (vägen mot Veka).
Byalaget bjuder på korv med bröd och såklart kall mjölk
att dricka till. Vill ni ha annan dryck så får ni ta med det.
Välkomna hälsar familjen Uhlin!
TIPSPROMENADER I VÅR VACKRA BOKSKOG!
Varje söndag i maj-juni-juli start den 4 maj kl. 10-11.30.
Start vid Brante Källa parkeringen. Hembygdsföreningen
ÅRETS HANTVERKSMARKNAD 5 JULI
Byalaget och hembygdsföreningen ordnar även i år
hantverksmarknad i hembygdsgården. Lördagen den 5 juli
är det dags och vi vill gärna ha in anmälningar till
marknaden. Genuint hantverk från vårt närområde är
meningen med marknaden.
För mer information: Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002
eller på mail: uhlins@telia.com.
HASSLÖVS BYGDESKOLA
´å
Tiden går fort när man har roligt, mer än halva terminen
har nu gått. Det är som vanligt fokus på ordinarie skolarbete men vi har även hunnit med en projektvecka med
temat ”Hälsa”. Under denna vecka har eleverna arbetat
med det mesta som främjar en hälsosam livsstil. Vi
började varje skoldag med morgonpromenad för alla, en
härlig start på dagen! Lektioner kring kost, sömn, hur
dataspelandet kan påverka kroppen, kompismassage och
en massa annat intressant fanns med på schemat.
Eleverna fick också i hemläxa att inte sitta vid datorn eller
TV, röra sig mer samt att inte äta ”onyttigt” under veckan.
Eleverna var mycket engagerade under veckan vilket
känns roligt. Hela skolan har haft också förmånen att få gå
på Cirkus Brazil Jack som Sparbanken bjöd på, toppen!
Förra veckan avtackade vi Bodil Claesson, skolans klippa
sedan 22 år. Det blev mycket känslor, alla barnen har ju
haft Bodil som små på skolan. Vi kommer att sakna Bodil
som varit en stor tillgång för skolan under många år och
önskar henne varmt lycka till på sitt nästa uppdrag.
De första fixardagar på skolan är också avklarade.
Vårhälsningar från Henrietta Gellert, rektor
När våren tittar fram så hägrar ett sommarlov och efter
det kommer en ny termin med nya roliga utmaningar.
I styrelsen på skolan tittas det på vilka nya elever som
börjar till hösten och vilka vi släpper vidare till Våxtorp. Vi
tar gärna hjälp av er bybor att sprida vår fina skola bland
vänner och bekanta som har barn på väg in i skolan eller
som kanske känner att de vill byta skola. Kanske att någon
som bor utanför byn vill gå på en sund och trygg skola
som den vi har i Hasslöv där alla barn blir sedda. Det är ju
faktiskt ett fritt val vilken skola föräldrarna väljer till sina
barn. Just nu kommer våra blivande elever tillsammans
med mammor och pappor på Föräldraträffpunkten i fritids
lokaler varje torsdag förmiddag och fikar och umgås. Den
6 juni kommer skolan att representeras på Våxtorps
Marknad och visa upp vilka möjligheter som finns att
tillgå. Välkomna att hälsa på oss där och i skolan!
Soliga hälsningar från Maria Dahlman, ordförande

GRATTIS!
Till Sofia och Martin Löfström, Klövervägen som fått
tvillingar – 2 flickor!
HASSLÖVS IS LOPPIS – TACK!
Hasslövs IS vill tacka för alla saker som vi fick till vår loppis.
Vi vill också tacka alla som kom och handlade samt ett stort
tack till alla våra duktiga medhjälpare, både före, under och
efter loppisen. Nästa loppis är den 28 juni, med efterloppis
den 29 juni. Har ni mer prylar som ni vill bli av med så ring
Hasse S 0431-74290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge
0706-592626
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 6 Södra Herrar
2014-05-03 kl 14:00 Hasslövs IS – Lidhults GOIF
2014-05-17 kl 14:00 Hasslövs IS – Trönninge IF
2014-05-23 kl 19:00 Ränneslövs GIF – Hasslövs IS
2014-05-29 kl 14:00 Hasslövs IS – Skogaby BK
Klass 3 Södra Herrar
2014-05-04 kl 16:00 Hasslöv/Skottorp – Skogaby BK
2014-05-11 kl 14:00 Ysby BK – Hasslöv/Skottorp
2014-05-18 kl 16:00 Hasslöv/Skottorp – Kornhult/Hishult
2014-05-21 kl 19:00 Halmstad FF – Hasslöv/Skottorp
HaSko/Våxtorps BoIS matcher
2014-05-08 kl 19:00 DFK HaSko/Våxtorp BOIS – Laholms FK
2014-05-18 kl 11:00 Snöstorp Nyhem – DFK HaSko/Våxtorp
2014-05-21 kl 19.00 DFK HaSko/Våxtorp – Oskarströms IS
2014-05-29 kl 11:00 Trönninge IF – DFK HaSko/Våxtorp
SPF
Boule. Hasslöv, boulebanan i Torp varje torsdag 14:30 –
16:30, 27/3 – 2/10. Kontakt Laila tel 26188.
Tipspromenad. Våxtorps Bygdegård söndagar 4 maj t.o.m.
5/10. Start kl 9:00 – 10:00.
Studiecirkel Surfplatta 7 maj. Fortsättning. 3 onsdagar kl
9:30 - 12:00. 330 kr. Anmäl till Rose-Marie 26182.
Gökotta 1 maj. Samling Våxtorps Bygdegård kl.8:00.
3-dagars resa med buss till Rügen med Thore Jönsson 9/511/5.Avresa: Laholm 8:00, Våxtorp 8:15, Hasslöv 8:25,
Skottorp 8:35, Mellbystrand 8:45.
Bussresa till Slottet i Halmstad den 27 juni. Teater: ”Fattiga
friare” av Gideon Wahlberg (Söderkåkar). 190 kr + Buss.
Våxtorp 17.45, Hasslöv 17.55, Skottorp 18.05 och Mellbystrand 18.15. Anmäl till Judit tel 30089. Senast 15 maj.
GRANNSAMVERKAN
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida; hasslov.se. Missa inte räddningstjänstens erbjudande om bl a HLR (hjärt-lungräddning)!
HASSLÖVSBOKEN
Vi behöver fler bilder! Finns det någon bild på Brandstationen eller på Tage Grahn? Kanske har ni bilder från 50årskalas eller där man ser en vy över trakten. Vi är intresserade av det mesta. Framför allt: Kasta inget!
Funderar du på något som kanske skulle vara med i boken.
Det kan vara om en person, en verksamhet eller annat som
förekom i Hasslöv under 1900-talet. Tipsa oss! Vi kanske
missar något och det är förargligt att komma på det efteråt.
Vi som sammanställer materialet är Vera Christiansson,
Stina Lundgren, Stellan Sturesson, Mona Tuvesson, Bo
Bertilsson och Rose-Marie Gustavsson.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
4 maj kl. 09.30 Mässa Våxtorp
11 maj kl. 13.30 Familjegudstjänst Hasslöv. Kompisklubbarna
medverkar. Korvgrillning i prästens skog.
18 maj kl. 11.00 Gudstjänst Våxtorp
24 maj kl. 14.00 Konfirmation med mässa Våxtorp
24 maj kl. 16.00 Konfirmation med mässa Våxtorp
25 maj kl. 11.00 Gudstjänst Hasslöv
29 maj kl. 13.30 Friluftsgudstjänst vid Perstorps brygga, Ränneslöv
1 juni kl. 09.30 Gudstjänst Hasslöv

Varmt välkomna till vår kyrka!

Återvinningsstationen
Det finns någon ibland oss som inte vet att på vår Återvinningsstation får man endast lägga det som går att lägga in
i containrarna. Övrigt får man själv transportera till deponin i Ahla. Vi är några som plockar upp efter er. Tycker ni
att det är OK? ”Varje kommun ansvarar enligt lag för att hushållsavfallet samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Hushållen, dvs du själv, är skyldig att följa de lokala föreskrifterna. Detta innebär att du måste sortera
avfallet och lämna respektive avfallsslag på rätt ställe.”
Ny avfallsplan
Nu håller man på att ta fram en ny avfallsplan i kommunen. Den är just nu ute på remiss och synpunkter ska vara
inne senast den 4 maj. Alla tre alternativen innebär att vi troligen blir av med vår Återvinningsanläggning. Vill du
att den ska vara kvar, att man fortsättningsvis ska få nedsatt avgift om man själv komposterar sitt hushållsavfall
eller har andra synpunkter måste du höra av dig till kommunen. Du kan se planförslaget i sin helhet på Byalagets
hemsida eller på kommunens hemsida. Här följer en kort sammanfattning:
Punkt 6:2 Om vårt hushållsavfall 2013, enskilda hushåll.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB har återvinningsstationer runt om i samhällena i form av uppställda
containrar dit hushållen ska lämna sitt förpackningsavfall. För mer skrymmande förpackningsavfall hänvisas
avlämnarna till Ahla återvinningscentral där Förpacknings- och tidningsinsamlingen har containrar uppställda.
För att förbättra återvinningen av framförallt förpackningar och tidningar samt uppfylla kommande krav på
matavfallsinsamling förordas ett fastighetsnära insamlingssystem för dessa fraktioner. Praktiskt kan man lösa det
på flera olika sätt:
Väljs ”nollalternativet” att enbart utöka hämtningen vid fastigheten med matavfall innebär det vanligen ytterligare ett kärl där matavfallet läggs separat.
Fyrfackskärl. Ett sätt är att varje fastighet har kärl där man ska sortera alla förpackningar och tidningar och matavfall i olika fack. Det innebär vanligen att kunderna har två större kärl där 8 olika fraktioner kan läggas. Det är
plats för fyra olika avfallsslag i varje kärl. Extra behållare kan hängas på för till exempel farligt avfall.
Optisk sortering. Ett annat sätt är att man har samma kärl som idag och kunden lägger de olika avfallsslagen i
färgade påsar. Dessa skickas till en anläggning som optiskt läser av färgen på påsen och där sorterar det olika
avfallsslagen.

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.

