Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i mars 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 mar kl. 14.00
4 mar kl. 14.00
9 mar kl. 19.00
10 mar kl. 13.30
11 mar kl. 14.00
14 mar kl. 10.00
17 mar kl. 14.00
23 mar kl. 19.00
24 mar kl. 13.30
24 mar kl. 14.00
25 mar kl. 14.00
25 mar kl. 14.00

Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga – Räddningstjänsten inf.
Årsmöte hembygdsföreningen
Röda korset arbetsgruppen
Röda korset anhöriggruppen – samtal och fika
Öppet hus bygdeskolan
SPF seniorerna medl.möte
Årsmöte gemensamt för byalaget- bygdegårdsföreningen
Röda korset arbetsgruppen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga – Info om hygienprodukter
Röda korset anhöriggruppen – Info om hygienprodukter

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

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!
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 2014
6. Revisionsberättelse 2014
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av ordförande för 2015
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift 2015
13. Revidering och fastställelse av Lokal utvecklingsplan
för Hasslöv.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.

HASSLÖVS IS LOPPIS!
Det börjar dra ihop sig till vårens första loppis i Hovgården,
Flintarp. Den kommer att äga rum söndagen den 12 april
2015 mellan kl. 11.00-14.00.
Vi har redan nu bra och fina saker, men det hade funnits
plats för lite till. Ring till oss om ni har något ni vill skänka:
Hasse C tel. 0708-26 22 45, Lars-Inge tel. 0706-59 26 26
eller Hasse S tel. 0431-742 90.
OBS!! Det står en liten tunna vid sidan om återvinningsstationen vid bygdegården. I den kan ni lägga petflaskor och
öl- och läskburkar, även utländska burkar går bra. Hasslövs
IS är med i ”Panteriet” så det innebär att föreningen får lite
betalt för dessa burkar, när de lämnas in.
Föreningen tackar på förhand!
Hasslövs IS
HASSLÖVSBOKEN
Det går framåt. Vi har mycket material som vi sorterar i. Vi
saknar några bilder. Finns det någon som har en bild där
man ser brandstationen? Vi vill gärna att ni letar i era
gömmor efter gamla skolkort. Dessutom pågår arbetet med
att fotografera alla hus och skriva om dess innevånare. Det
är viktigt att kolla alla uppgifter så de blir riktiga.
Rose-Marie!

´å

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs hembygdsförening kallar till årsmöte den 9 mars
kl. 19.00 i hembygdsgården. Välkomna!
GRANNSAMVERKAN
När ni läser detta har informationsmötet i Edenberga
varit. För er som inte var där kan jag informera om att det
gäller att man kan märka sina saker med DNA så polisen i
hela Europa kan spåra ägaren. Detta gör att tjuvarna inte
är så intresserade av sakerna eftersom hälarna inte vill
befatta sig med dem.
Dessutom gäller det att bilda Grannsamverkansgrupper
runtom i bygden.
För SMS-gruppen fick vi information om en ny app som
ska ge helt andra möjligheter än det verktyg vi har nu.
Dessutom information från Räddningstjänsten om
hjärtstartare.
Mer info på hemsidan eller i nästa blad. Hör av er om ni
undrar över något!
Rose-Marie!
SPF SENIORERNA
Medlemsmöte i Skoskumsgården den 17 mars kl 14:00.
Juristen Elvira Hasaj informerar över ämnet kärlek, död
och pengar. Kaffe med dopp.
Motionsdans i Våxtorps Bygdegård, måndagar 14:00 –
17:00.
Bussresa: Gårdarna runt
sjön, den 15 april. Avresa
från Hasslöv kl. 06.40.

HASSLÖVS BYGDESKOLA
Alla är hjärtligt välkomna
till Öppet hus den 14 mars
mellan kl. 10-13.
Vi undrar om det finns någon eller några som tycker det är
kul med PR och vill hjälpa till med att marknadsföra vår
skola. Ni är välkomna att kontakta undertecknad.
Föreningens styrelse är jätteglada att vi äntligen har rott
köpet i hamn och vi ser det som en positiv utveckling både
för skolans framtid och även för byn.
Veronica Svensson, ordförande
baramossagard@hotmail.se

HÖGSTADIEELEVERNAS PÅSTIGNINGSPLATS
Som Ni kanske såg i lokalpressen, så har Byalaget fått
slutgiltigt svar från kommunen om flyttning av påstigningsplatsen. Byalaget fick för flera år sedan önskemål om att
arbeta för att de som åker med bussen till högstadiet i
Våxtorp skall få skydd för väder och vind. Vi har funderat på
olika placeringar av ett vindskydd och haft gatuchefen Paul
Grûber på besök. Byalaget var villiga att bygga och vi fick
löfte av Paul Grüber att kommunen stod för material till
bygget. Då fick vi tips om att förr i tiden gick bussen förbi
skolan där det finns cykelskjul att vänta i. Detta föreslog vi
kommunens skolskjutsansvariga Gunilla Claesson. Vi har nu
fått svar från Gunilla att de inte kommer att arbeta vidare
med frågan. Hon anser att nuvarande påstigningsplats är
bra och trafiksäker! Om det blir något vindskydd fick vi inte
besked om.
Byalaget anser nu att vi inte kommer vidare i ärendet och
avslutar därför detta.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
3 mars kl. 19.00 Fasteandakt Våxtorps förs.hem
8 mars kl. 16.00 Gudstjänst Hasslöv
10 mars kl. 19.00 Fasteandakt Hasslövs förs.hem
15 mars kl. 10.00 Mässa Våxtorp
17 mars kl. 12.00 Sopplunch Våxtorps förs.hem
17 mars kl. 19.00 Fasteandakt Våxtorps förs.hem
Bilder och intryck Västafrika Johan Persson
22 mars kl. 13.30 Familjegudstjänst Våxtorp
22 mars kl. 18.00 Gudstjänst Hasslöv
24 mars kl. 19.00 Fasteandakt Hasslövs förs.hem Eva Johansson och Bygdeton, Lidhult
29 mars kl. 10.00 Familjegudstjänst Våxtorp
29 mars kl. 16.00 Familjegudstjänst Hasslöv
Välkomna till vår kyrka!
31 mars kl. 12.00 Sopplunch Hasslövs förs.hem

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.
3 mars kl. 14-16
Jurist tipsar om vad man ska tänka på när det gäller ”kärlek, död och pengar”
24 mars kl. 14-16
”Filosofi” Samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson. Välkommen!
Har ni några funderingar om 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.

