Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i februari 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 feb kl. 19.00
9 feb kl. 19.00
10 feb kl. 14.00
11 feb kl. 14.00
11 feb kl. 14.00
17 feb kl. 13.30
17 feb kl. 13.30
24 feb kl. 13.30
25 feb kl. 19.00
25 feb kl. 14.00
9 mar kl. 19.00
23 mar kl. 19.00

Byalaget styrelsemöte
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga
Röda korset anhöriggruppen
Röda korset arbetsgruppen
SPF årsmöte Våxtorps bygdegård
Röda korset arbetsgruppen
Röda korset årsmöte
Röda korset anhöriggruppen
Årsmöte hembygdsföreningen
Årsmöte byalaget och bygdegårdsföreningen
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, frågor kontakta
Laila tel. 26188

HASSLÖVSLOPPET

Byalaget anordnar ett nytt Hasslövslopp, lördagen den 16 maj. Boka in dagen!

PS! Titta in till oss på facebook! Gå in och gilla Hasslövs byalag redan idag!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs23
byalag och Hasslövs bygdegårdsförening kallar
till gemensamt årsmöte den 23 mars kl. 19.00 i bygdegården. Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs hembygdsförening kallar till årsmöte den 9 mars
kl. 19.00 i hembygdsgården. Välkomna!
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Våxtorps-Hasslövs Röda kors krets kallar till årsmöte
onsdagen den 25 februari 2015 kl. 19.00 i vår lokal, fd
distriktssköterskehuset i Våxtorp. Kajsa Kilberg talar om
Våxtorpsboken. Vi bjuder på kaffe.
RÖDA KORSETS PROGRAM I VÅR
DAGLEDIGA är för de som är pensionär, sjukskriven eller
arbetslös, social samvaro, samtal och fika. Planerade
träffar: 11/2 (tillsammans med anhöriggruppen, bild och
föreläsning resa Nya Zeeland av Rolf Carlsson), 4/3
(Andreas Randevik, räddningstjänsten info om
brandförsvar), 25/3 (tillsammans med anhöriggruppen
info om hygienprodukter Carolina Rosendahl) och 15/4
(utflykt). Tid kl. 14-16. Plats: Röda korslokalen, f d
distriktssköterskehuset
i Våxtorp. Frågor? Ring Ingrid
´å
Karlsson, tel. 30471.
ANHÖRIGGRUPPEN är för som vårdar eller har vårdat en
anhörig, granne, barn eller föräldrar. Planerade träffar:
11/2 (Bilder och föreläsning resa Nya Zeeland av Rolf
Carlsson), 25/2 (Daniel Eriksson, räddningstjänsten inf om
brandförsvar), 11/3 (samtal och fika), 25/3 (tillsammans
med gruppen daglediga info om hygienprodukter Carolina
Rosendahl) och 8/4 (Utflykt). Tid kl. 14-16. Plats: Röda
korslokalen, f d distriktssköterskehuset i Våxtorp. Frågor?
Ring Lillemor Johnsson tel. 30352 eller 070-2962466.
ARBETSGRUPPEN är för de som kan och vill hjälpa till att
fixa vinster till marknadstombolor och till julauktionen, en
trivselstund runt kaffebordet. Planerade träffar: 17/2,
24/2, 10/3, 24/3 och 7/4. Tid kl. 13.30-16.00. Plats: Röda
korslokalen, f d distriktssköterskehuset i Våxtorp.
TOMTEN I SKOGEN!
I är var det trettiotredje gången som Byalaget ordnade
detta arrangeman. Det var inte så kul väder precis, men vi
är glada att så många ändå mötte upp och vi hoppas alla
fick en trevlig stund i skogen. Vi i Byalagets styrelse är
glada för att det arbete vi lägger ner ibland ger så mycket
glädje tillbaka! Stort tack till tomten!
DRAGNING
Följande har vunnit 500 kr i HIS Supporterklubbs
medlemslotteri:
Jan-Olof Gustavsson nr. 140
Eva Karlsson nr. 54
Lena Svensson nr. 125
Vinnarna gratuleras!!

PÅMINNELSE HASSLÖVSBOKEN!
Det är fortfarande många som inte lämnat in uppgifter om
sitt hus till gruppen som arbetar med Hasslövsboken. Det
tar endast 5 minuter för dig och underlättar otroligt för dem
som annars måste åka runt och besöka alla för att vara
säkra på att vi inte missar något hus och att uppgifterna är
riktiga. Om boken ska bli årets julklapp börjar det dessutom
att bli bråttom. Gå in på www.hasslov.se och fyll i formuläret på första sidan eller skriv på papper och lämna till
någon i gruppen: Vera, Stina, Mona, Bo, Stellan och RoseMarie.
LUGNAROHÖGEN
Laholms kommun har i flera år försökt få till stånd ett avtal
med Riksantikvarieämbetet som förvaltar Lugnarohögen. I
höstas gick Laholms kommun in med en begäran om att få
köpa graven och stugan som inrymmer muséet och entrén.
Nästa steg är att RAÄ återkommer med ett förslag på en
uppgörelse, innan kommunen kan ta ställning till ett
eventuellt köp.
I väntan på besked så skulle Länsstyrelsen Halland, Region
Halland och Laholms kommun vilja påbörja arbetet ta fram
en utvecklingsplan för graven. Detta vill man göra i samråd
med hasslövsborna genom Hasslövs Byalag och Hasslövs
Hembygdsförening. Styrelserna i dessa föreningar bollar
frågan till alla hasslövsbor: – Har ni några idéer så vill vi att
ni framför dem till oss. Vi kommer att fortlöpande hålla er
underrättade om vad som händer i frågan.
Rose-Marie o Vera
CYKELVÄGEN
Som vi skrev i förra bladet fick vi svar från Trafikverket före
jul. Kommunen hade inte vår cykelväg med i prioriteringen
för 2016 – 25 som skall fastställas i vår. I valpropagandan i
september skrev flera partier om prioritering av cykelvägar i
allmänhet och några skrev speciellt om vägen mellan
Hasslöv och Ö Karup. Nu ser vi vad utfästelserna är värda
när valet är över. Byalaget har skickat en skrivelse till
kommunstyrelsen samt till ledande politiker i alla partier
där vi kräver att vår cykelväg läggs in på prioriteringslistan.
När detta skrivs är det endast en som hört av sig och då
med löfte om att ta upp det på nästa möte.
Vi återkommer när något nytt har hänt i frågan. Till dess
hoppas vi att alla hasslövsbor nämner cykelvägen i alla
sammanhang som kan vara av betydelse.
SPF SENIORERNA PROGRAM
Kallelse till Årsmöte. Våxtorps Bygdegård den 17 februari
kl 13.30. Kathinka Lindhe: Sorgeliga saker hände Elvira
Madigan, Sixten och mig. Fika.
Motionsdans i Våxtorps Bygdegård, måndagar 14:00 –
17:00.
Bussresa: Gårdarna runt sjön, den 15 april. Anmäl till
Lars B tel. 20065

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
8 feb kl. 16.00
8 feb kl. 18.00
10 feb kl. 12.00
15 feb kl. 10.00
15 feb kl. 16.00
17 feb kl. 12.00
22 feb kl. 16.00
24 feb kl. 19.00

Gudstjänst, kyrkokören, Hasslöv
Gudstjänst, kyrkokören, Våxtorp
Sopplunch i förs.hem, Våxtorp
Gudstjänst, minifika i kyrkan, Hasslöv
Mässa, minifika i kyrkan, Våxtorp
Sopplunch i förs.hem, Hasslöv
Mässa Hasslöv
Fasteandakt i förs.hem, Hasslöv

Välkommen till vår kyrka!

HASSLÖVSTRÄFFEN
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 t ex inbjudna föreläsare, intressant information eller varför inte en
pratstund över en kopp kaffe till självkostnadspris. Se aktuellt program.
För februari: 10 Februari kl. 14-16
”Filosofi” Samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson. 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.

