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

Det här händer i januari 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
10 jan kl. 14.30
12 jan kl. 19.00
13 jan kl. 17.00
13 jan kl. 13.30
15 jan kl. 19.00
20 jan kl. 14.00
21 jan kl. 14.00
28 jan kl. 14.00

Boccia startar igen
Hembygdsföreningen styrelsemöte
SPF Grötfest i Hasslövs bygdegård
Röda korset arbetsgruppen
Byalaget styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga
Röda korset anhöriggruppen

Gott Nytt År!!!
Titta in till oss 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!
Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 start 10 jan

GRATTIS TILL BABYN!
Säger vi till Linda och Micke, Torp,
som fick en liten flicka.

BOCCIA IGÅNG IGEN!
Boccia i skolans gympasal – välkomna torsdagar kl. 14.3016.30 med start den 10 jan. Kontakt Laila tel. 261 88.
ANNA OCH RUDOLF NILSSONS STIFTELSE
Anna och Rudolf Nilssons donationsstiftelse finns kvar och
har disponibla medel.
Vi som är i styrelsen är Bo Bertilsson, Mona Tuvesson,
Rose-Marie Gustavsson och Urban Carlsson.
Välkommen med en ansökan om du/ni har något projekt
eller liknande som passar in.
Skriv några rader till Urban Carlsson, Torp Bäckagård, 312
97 Laholm.
Utdrag ur stadgarna:
2. Stiftelsens syfte skall vara att stödja ändamål i Hasslövs
´å
församling som gagnar Hasslövs utveckling, kulturella
bevarandeeller annat som är positivt för Hasslövs
invånare. Stödet kan ges till föreningar, privatpersoner
eller annan.
3. Stöd kan ges i olika former, såsom bidrag, räntefria lån
eller på annat sätt som styrelsen finner vällovligt.
Hela stiftelseurkunden finns på www.hasslov.se under
benämningen Anna och Rudolfs fond.
SPF
Grötfest Hasslövs Bygdegård den 13 jan kl 17:00.
Länsförsäkringar informerar, Rose-Marie o Leif visar film.
Pris 100 kr. Anmäl till Torsten tel 30458 senast den 7/1.
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE RÖDA KORSET
Våxtorps-Hasslövs Röda kors krets kallar till årsmöte
ondagen den 25 februari 2015 kl. 19.00 i vår lokal, fd
distriktssköterskehuset i Våxtorp. Vi bjuder på kaffe med
dopp. Välkomna!
TACK FRÅN RÖDA KORS KRETSEN
Styrelsen i Våxtorps-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 26 november var välbesökt och
inbringade 27.100 kronor. Efter att vi betalt hyra, annons,
kostnader osv. Delades behållningen lika mellan social
verksamhet ”Aldrig ensam” och ”Ebola i Västafrika”.

Tack!

RÖDA KORSETS AKTIVITETER STARAR IGEN:
13 jan arbetsgruppen
21 jan daglediga, återkommer med program
28 jan anhöriggrupen, återkommer med program

HASSLÖVS BYGDESKOLA
Luciafirande i bygdegården blev
en jättetrevlig tillställning med
många besökande som kom och
tittade när våra barn gick det fina
luciatåget. Vi vill tacka alla som
bidrog till att kvällen blev så lyckad,
sponsorer till auktionen, de som bakade och ALLA som
handlade. Denna kväll inbringade hela 17 000kr som blir ett
välkomnande bidrag till vår skolgård.
Vi i styrelsen är även jätteglada att så många har blivit
medlemmar i vår förening, det är faktiskt rekord! Men vi vill
gärna bli fler så vill du stötta vår förening och skola , bli
medlem.
Till sist när det gäller fastigheten så är det på upphällningen
och återkommer igen när allt är klart.
Hälsningar Veronica Svensson,ordförande
Hasslövs Bygdeskolas ideella förening
CYKELVÄGEN - LÄGESRAPPORT
I höstas skickade vi skrivelse till Trafikverket väst och syd
samt till Laholms och Båstads kommuner. Vi har nu fått svar
från Trafikverket väst. Man skriver bl.a. att det är kostsamt
att bygga cykelvägar. (Allt är relativt. R-M:s anmärkning.)
Vägen har 70 begränsning och inte så mycket trafik. Det har
inte skett mer än 6 olyckor med personskador på 10 år och
endast en med svåra personskador. (Inte konstigt eftersom
ingen vågar cykla där. R-M:s anmärkning). I Region Skåne är
prioriteringsordningen fastställd för 2014 – 2025 och där
finns inte väg 115 med. I Halland pågår prioriteringsarbetet
och beslut tas våren 2015. Väg 115 finns inte med som
prioriterad från Laholms kommun. Det är kommunerna som
lämnar inspel till regionerna om prioritering. (Konstigt för i
de politiska partiernas program inför valet har man med
byggande av cykelvägar. Centern, Laholmspatiet och
Moderaterna har dessutom specificerat just cykelväg
mellan Hasslöv och Östra Karup. Var det endast tomma ord
i valpropagandan? R-M:s anmärkning.)
Vi kommer nu att skicka en ny skrivelse till de styrande
politikerna i Laholms kommun och kräva att de skyndsamt
lämnar in krav på att vår cykelväg kommer högt upp på
Region Hallands prioriteringslista.
Vi ser fram emot att få in kreativa idéer från Hasslövsborna
vad vi mer kan göra för att få vår nödvändiga cykelväg. Vi
ska ha cykelvägen! Vi har väntat i 32 år så det är vår tur nu
kan man tycka!
Rose-Marie Gustavsson

NU ÄR DET SNART DAGS FÖR ÅRSMÖTE I BYALAGET
Och därmed vill vi påminna alla i styrelsen på att fundera på
om man vill sitta kvar ett år till eller man vill avgå och gärna
om ni som bor i byn har förslag på styrelsemedlemmar i så
fall. Vi brukar ha årsmöte i mars månad.
Känner du själv att du skulle vilja delta i vårt arbete för byn,
så hör av dej till någon i styrelsen. Är du nyinflyttad? Då har
du kanske tankar och idéer som vi kan ha nytta av! Hör av
dej - du hittar våra namn och telefonnummer på baksidan
av detta blad

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
31 dec kl. 16.00
1 jan kl. 13.30
4 jan kl. 10.00
6 jan kl. 16.00
6 jan kl. 18.00
11 jan kl. 16.00
18 jan kl. 10.00
18 jan kl. 16.00
25 jan kl. 10.00
1 feb kl. 10.00
1 feb kl. 16.00

Nyårsbön, Våxtorp
Gudstjänst, Hasslöv
Gudstjänst, Våxtorp
Gudstjänst, Våxtorp
Gudstjänst, Hasslöv
Mässa, Våxtorp
Familjegudstjänst, Våxtorp
Familjegudstjänst, Hasslöv
Mässa, Hasslöv
Familjegudstjänst Våxtorp, dopänglar delas ut till de som döpts under 2014.
Familjegudstjänst Hasslöv, dopänglar delas ut till de som döpts under 2014.

Välkommen till vår kyrka!

I Hembygdsgården i Hasslöv har vi en Träffpunkt. 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 till självkostnadspris. Se aktuellt program.
Januari 2015 programmet:
20 Januari kl. 14-16 Termins start av Hasslövsträffen
Ann-Christin bjuder in för en trevlig eftermiddag med fika. Välkommen!
Har ni några funderingar om Hasslövsträffen hör av er till:
Laholms kommun. Volotär/Frivilligcentrum 0430-26685

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.

