Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i november 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 nov kl. 19.00
5 nov kl. 14.00
11 nov kl. 13.30
13 nov kl. 19.00
18 nov kl. 13.30
18 nov kl. 14.00
19 nov kl. 14.00
19 nov kl. 14.00
23 nov kl. 13.00
29 nov och 30 nov
2 dec kl. 14.00
3 dec kl. 14.00
3 dec kl. 14.00
6 dec kl. 14.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korset anhöriggruppen träffas
Röda korset arbetsgruppen
Styrelsemöte byalaget
Röda korset arbetsgruppen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träff
Röda korset anhöriggruppen träffas
SPF julbord Våxtorps bygdegård
Ö Karups vävstuga julmarknad
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träff
Röda korset anhöriggruppen träffas
Öppet hus i hembygdsgården

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 2 okt-4 dec.

Fiber i Hasslöv
Nu har ansökningen för stöd till bredbandsutveckling
öppnats hos jordbruksverket och vi håller på med vår ansökan.
Det är kostnadsberäkningen som inte går ihop sig och vi behöver bli fler om det ska kunna
vara lönsamt att bygga fiber. Det är främst inne i byn som vi behöver bli fler men ni
utanför är också välkomna att anmäla intresse.
Vi ber er därför igen att anmäla ert intresse och vi ber även er som redan visat intresse att
prata med era grannar och få fler att bli intresserade! Just nu är vi 80 st intresserade men
vi behöver bli minst 100 st! Ni anmäler ert intresse till magdalena.e.carlsson@gmail.com
eller säg till någon av oss i byalagets styrelse så skriver vi upp er på listan.

HASSLÖVSSTRÄFFEN
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.
18 nov kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga
händelser med Lars-Göran Persson.
2 dec kl. 14-16 ”Boktips” Bibliotekarie Anna Björk från
Laholms bibliotek kommer och pratar böcker.
Har ni några funderingar om Hasslövsträffen hör av er till:
Laholms kommun. Volontär/Frivilligcentrum 0430-26685
HEMBYGDSGÅRDEN ÖPPET HUS
Öppet hus i hembygdsgården – OBS Lördag!
Lördagen den 6 december kl. 14.00 är det öppet hus i
hembygdsgården. I den gamla fina affären kan Du köpa
godis och lite annat smått och gott nu inför julen. Det
finns trevliga lotterier och tombola. Kaffe med dopp
serveras och glögg.
Mycket välkomna hälsar hembygdsföreningen

´å

REDOVISNING AV DRAGNING I SKYTTEGILLET
Syd Hallands Skyttegilles Supporterklubb hade dragning
den 6 okt 2014. Vann gjorde:

335-245-455-148-482-464-112-165-238-274339-15-199-105-187-276-147-156-341-374-55407-180-190-448-207-255-344-313-32-197-392487-157-214-325-445-361-133-307-191-39-463248-280-155-293.
Grattis – vinsterna delas ut genom lottförsäljarna.

ÖSTRA KARUPS VÄVSTUGA JULMARKNAD
Vävstugans julmarknad i Östra Karups hembygdsstuga
Lördagen den 29 november och söndagen den 30
november mellan kl. 11-16 är det julmys i Östra Karups
hembygdsstuga. Inbjudna hantverkare, lotteri, tombola,
kaffeservering, utställning av vävda alster, skolans elever
har pyntat i fönstren.
Välkomna!
HASSLÖVSBOKEN
Det är många som glömt att skicka in uppgifter om sina
fastigheter som vi bad om i oktoberbladet. Eftersom det
är viktigt att alla uppgifter i boken är riktiga måste vi då
ringa upp, eller besöka alla som inte svarat. Då detta är
mycket tidsödande ber vi dig att ta 5 minuter och fylla i
formuläret. Det fanns i förra Byabladet och på
www.hasslov.se. Om du behöver ett nytt får du höra av
dig till någon i projektgruppen. Vi tackar på förhand!
BOULÉN ÄR SLUT – NU STARTAR BOCCIA ISTÄLLET!
Nu när hösten är här så avslutar vi boulén och startar med
boccia i skolans gymnastiksal – välkomna torsdagar
kl. 14.30-16.30 från den 2 okt – 4 dec. Frågor och kontakt
Laila tel. 261 88.

VÄLKOMNA TILL BYN!
Säger vi till Kristina och Johnny Holmgren på Karupsvägen.
HASSLÖVS BYGDESKOLA
Jag heter Veronica Svensson och är ny ordförande i Hasslövs
bygdeskolas ideella förening sen årsmötet den 30/9. Vi i
styrelsen jobbar kontinuerligt med många frågor som rör
vår lilla skola och en av dem som det har pratats mycket om
är fastigheten. Kommunen har lagt ut skolfastigheten till
försäljning igen, och vi i styrelsen hoppas, tror och arbetar
på en bra lösning, för att kunna fortsätta bedriva arbetet i
vår fantastiska skola i många år framöver.
Nu närmst på agendan ligger fixardagar då vi städar och gör
fint inför vintern både inomhus och utomhus. Det har
avsatts en onsdag kväll den 5/11 kl 17-20 och två lördagar
den 25/10 och 8/11 kl 9,30 – 13. Alla de som har tid och lust
får gärna delta vare sej du har barn eller ej på skolan.
Har ni frågor eller funderingar kring föreningen eller vad
den jobbar för så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till
någon i styrelsen.
Vid pennan Veronica Svensson, ordförande
SPF
Julbord Våxtorps Bygdegård den 23 nov kl 13:00. Benkt
Åscar underhåller.
Pris 200 kr. Anmäl till Torsten tel 30458 senast den 16/11.
Vi planerar aktiviteter för 2015. Vad vill du att vi ska göra?
Önskemål meddelas styrelsen.
GRANNSAMVERKAN
När kvällarna är mörka är det säsong för inbrott. Det gäller
att störa tjuvarna så att de inte vill vara här hos oss.
Förutom det vanliga med lås och att lysa upp, även på
baksidan av huset kan man t ex ta en promenad efter
maten på lördagskvällen eller innan man lägger sig. Det är
då det brukar vara inbrott hos dem som är borta mellan 19
och 24. Om man möter någon så räcker det att man hälsar,
då vet de att de är sedda.
Vi är över 70 i sms-gruppen i Hasslöv, det är bra. Ännu
bättre hade det varit om många fler gick med i
grannsamverkan. De utanför befintliga gruppområden som
anmälde sig bodde alltför utspritt. Om det är några fler som
anmäler sig kan vi få med boende utmed 115, kanske även
Torp och Flintarp. Då kan vi skylta upp vid infarterna till byn.
Kanske kan det göra någon nytta?
Angående sms-gruppen – tänk efter innan du skickar sms
efter 22:00 om det är så viktigt att det är värt att väcka dem
som somnat. Naturligtvis ska du skicka meddelanden om
det är risk för brott eller om någon är i fara.
Det har kommit som förslag hos polisen i Laholm att de som
är med i Grannsamverkan kanske kommer att erbjudas att
vara med i DNA-märkning. Om många i hela kommunen
märker sina saker kommer inte området att vara lika
intressant för tjuvarna eftersom hälarna inte vill befatta sig
med märkta saker och man har större chans att få tillbaka
sina saker när de är märkta.
Om vi alla gör vad vi kan för att försvåra för tjuvarna så
kanske vi kan förhindra något brott.
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida: www.hasslov.se.
Rose-Marie

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 nov kl. 08.30
1 nov kl. 09.30
2 nov kl. 16.00
2 nov kl. 18.00
4 nov kl. 12.00
9 nov kl. 09.30
9 nov kl. 11.00
16 nov kl. 11.00
18 nov kl. 12.00
23 nov kl. 09.30
23 nov kl. 11.00
30 nov kl. 09.30
30 nov kl. 11.00

Frukost i församlingshemmet, Hasslöv &
Gudstjänst Hasslöv
Minnesgudstjänst Hasslöv
Minnesgudstjänst Våxtorp
Sopplunch med andakt Våxtorps församlingshem
Gudstjänst Våxtorp
Gudstjänst Hasslöv
Mässa Våxtorp
Sopplunch med andakt Hasslövs församlingshem
Gudstjänst Våxtorp
Mässa Hasslöv
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp

Välkommen till vår kyrka!

ZUMBA FITNESS
Kom och dansa Zumba! Det är en rolig träningsform med sprudlande
energi som får dig att må bra. Det är en träningsform för alla och du
bestämmer själv hur hårt eller mjukt du vill träna. Nu börjar det nya
kurser fram till julen:
Tisdagar 18.00 Mellbystrand Strandhotellet
Torsdagar 18.00 Vallberga skola
Söndagar 17.00 Båstad Budolokal
Kurserna startar den 28/10-2014 och kostar 750 kr för 8 ggr. För anmälan eller mer info kontakta Anne Svensson
på mail annesvensson63@gmail.com eller ring 0708-53 41 13.
Välkomna!

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.

