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

Det här händer i maj 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 maj kl. 08.00
3 maj kl. 10.00
10 maj kl. 10.00
11 maj kl. 19.00
11 maj kl. 19.00
12 maj kl. 14.00
12 maj kl. 19.00
16 maj kl. 10.00
17 maj kl. 10.00
20 maj kl. 18.30
24 maj kl. 10.00
31 maj kl. 10.00

SPF gökotta samåkning hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Stormöte bygdegården ang. fiber
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Byalaget styrelsemöte
Hasslövsloppet start skolan
Tipspromenad Brante Källa
Vårfåglar i Osbecks bokskogar
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 18.45
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!

Gilla Byalaget
på facebook!

Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30, frågor kontakta
Laila tel. 26188

HASSLÖVSLOPPET – VÄLKOMNA BÅDE STORA OCH SMÅ!
Lördagen den 16 maj är det åter dags för Hasslövsloppet.
I år start och målgång vid Hasslövs bygdeskola. Man kan gå
eller springa. Start kl. 10.00. Vuxenrunda på 5 km och en liten
runda för barn blir det också. Efteråt grillar vi korv och serverar
frukt. Ingen anmälan behövs. För mer information ring Magda
på tel. 0708-640175 eller maila:
magdalena.e.carlsson@gmail.com.

ÅRETS HANTVERKSMARKNAD 4 JULI
Byalaget23
och hembygdsföreningen ordnar även i år
hantverksmarknad i hembygdsgården. Lördagen den 4 juli
är det dags och vi vill gärna ha in anmälningar till
marknaden. Genuint hantverk från vårt närområde är
meningen med marknaden. Vi planerar att ha öppet
mellan kl. 9-15. Kaffeserveringen öppen till kl. 16.00.
För mer information: Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002
eller på mail: uhlins@telia.com.
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i maj-juni-juli start
den 3 maj kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa parkeringen.
Varmt välkomna hälsar Hembygdsföreningen
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. Det blir loppis igen i juni så har
ni mer prylar som ni vill bli av med så ring Hasse S 043174290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge 0706-592626.

´å

HASSLÖVSTRÄFFEN
Nu är det dags för sista träffen för i vår i hembygdsgården i Hasslöv. Har ni några funderingar om hör av er
till: Laholms kommun. Volotär/Frivilligcentrum 043026685 Välkomna! Datum: 12 maj kl. 14-16
”Filosofi” samtal runt vardagliga händelser med LarsGöran Persson.
SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPPORTERKLUBB
Supporterklubben har haft dragning i medlemslotteriet
den 13 april och gratulerar följande vinnare som
kontaktas av försäljarna:
397-220-354-348-360-482-10-28-33-37-50-53-78-91-96107-109-121-132-153-168-205-213-214-227-245-246-254260-261-262-271-276-280-299-318-321-325-385-386-389393-445-456-485-492-499.
HASSLÖVSBOKEN
Tack till alla som lämnat bidrag till oss! Vi arbetar vidare
med allt material vi har fått. Vi vill gärna ha bilder på hus
som är rivna, vägar och broar som är ombyggda, eller hur
det såg ut innan man byggde. Vi har ambitionen att
berätta om alla hus och gårdar som finns eller har funnits i
Hasslöv de senast hundra åren. Vi vill att det ska vara så
rätt som möjligt och att inget glöms bort. Därför är er
hjälp nödvändig. Glöm inte skol- och konfirmationskort!
De behöver inte vara gamla, de är intressanta ändå. Vi
räknar med att boken ska kunna bli årets julklapp om allt
går som planerat.
Bokgruppen!
SPF seniorerna
Gökotta den 3 maj med samåkning från Hasslövs Hembygdsgård kl 8:00.
Motionsdans i Våxtorps Bygdegård 4 maj 14:00 – 17:00.
Motionsdans i Fågelsång måndagar från 11 maj kl 17:00
20:00.

INFORMATION FRÅN HASSLÖVS BYALAGS ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls den 23 mars. Ny styrelse valdes enligt
följande:
Rose-Marie Gustavsson, ordförande
Ameli Karlsson, vice ordförande
Eva-Lott Uhlin, kassör
Eva Hall, sekreterare
Magdalena Carlsson, ledamot
Bo Bertilsson, ledamot
Nicolas Friström, ledamot
Jenny Friström, ledamot
Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för medlemskap i
Hasslövs Byalag för hushåll inom Hasslöv 150 kr per familj
samt 150 kr för de utombys som vill ha byabladet via epost.
De som vill ha byabladet per post höjdes avgiften till 200 kr
per hushåll.
Medlemsavgiften gör att styrelsen i Byalaget kan trycka
upp och distribuera Byabladet till samtliga hushåll i byn
med omnejd. Kostnaden är kopieringen av 300 byablad,
inköp av papper samt postens avgift för distributionen ut i
brevlådorna. Läser du byabladet och tycker det är ett bra
sätt att få information på?? Betala då in medlemsavgiften
med hjälp av bifogat inbetalningskort – på så sätt säkerställer du att Byabladet fortsätter att finnas.
Under årsmötet diskuterades även cykelvägen till Östra
Karup, Lugnarohögen, fiberutbyggnaden, busskuren för
högstadieungdomarna, Brante källa, kommunens skötsel av
grönytorna mm.
MAJBLOMMEFÖRSÄLJNING
Majblommeförsäljningen avslutas efter 1:a majhelgen. Stort
tack till dig som köpte majblommor oh därigenom bidrog till
att göra skillnad för några barn i vår bygd som på ett eller
annat sätt behöver ett extra tillskott. Om du råkat bli utan
majblomma har du chansen vid majbrasan på Gullhöjden.
Annars kan du ringa mig på 0705826182.
Rose-Marie!
VÅRFÅGLAR I OSBECKS BOKSKOGAR
När vårens fågelsång är som intensivast gör vi en kvällsvandring i bokskogen ovanför Dömestorp. I detta område
finns flera typiska bokskogsarter som grönsångare och
stenknäck, men just här har vi även några nyinvandrade
arter. Bland annat har den söderifrån kommande
brandkronade kungsfågeln ett starkt fäste här och det
brukar även sjunga en eller ett par mindre flugsnappare.
Kontaktperson är Anders Wirdheim (tel. 0705-137 576).
Samling på P-platsen uppe i skogen ovanför Dömestorp den
20 maj 18:30. Arr. Länsstyrelsen.
HASSLÖVS BYGDESKOLA
Det blev ett lyckat öppethus och vi tyckte det var jätteroligt
att se att så många kom och tittade på vår skola. Vi tackar
både personal och barn till en väl genomförd dag.
Sista fixardagen på terminen är lördag den 9/5 kl 9,30-13.
Det bjuds på fika. Hjärtligt Välkomna!
ordf. Veronica Svensson

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
3 maj kl. 16.00 Mässa Hasslöv
10 maj kl. 13.30 Familjegudstjänst Hasslöv
Kompisklubb och barnkör medverkar
14 maj kl. 13.30 Gemensam gudstjänst i Våxtorp
Kyrkokörerna i Hasslöv-Våxtorp och
Ränneslöv-Ysby medverkar.
17 maj kl. 10.00 Mässa Våxtorp
24 maj kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
24 maj kl. 16.00 Gudstjänst Våxtorp
30 maj kl. 14.00 Konfirmation med mässa Hasslöv
31 maj kl. 16.00 Gudstjänst Hasslöv

Välkomna till vår kyrka!

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
Bo Bertilsson
Magdalena Carlsson
Nicolas Friström
Jenny Friström

tel. 261 82, 0705-826182
tel. 232 72, 073-0346867
tel. 263 41, 070-6296341
tel. 260 02, 070-6366002
tel. 26104
tel. 0708-640175
tel. 260 64, 070-6247543
tel. 260 64, 070-9498944

Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen. För hushåll utanför
Hasslöv är medlemsavgiften 200 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 150 kr i medlemsavgift.

