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

Det här händer i augusti 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 aug kl. 19.00
6 aug kl. 19.00
9 aug kl. 14.00
11 aug kl. 19.00
17 aug kl. 08.15
26 aug kl. 13.30

Hembygdsföreningen styrelsemöte
SPF sockenresa
Hembygdsstugornas dag
Byalaget styrelsemöte
Skolstart Hasslövs bygdeskola
SPF Temadag i Fågelsång

Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 18.45
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare
finns. Välkomna både gamla och nya
spelare!
Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30, frågor
kontakta Laila tel. 26188

Den 5 September är det dags för årets Cykelfest!
Ja, så är det åter dags för att planera in en trevlig kväll med cykling,
god mat och trevliga människor! Man blir som tidigare år tilldelad
en av kvällens totalt tre rätter som man bjuder sina gäster på.
För att tiden och orken ska räcka, så har vi satt en gräns på ca två
km från bygdegården! Bor man längre ifrån får man antingen ordna
transport eller låna ett annat hem i byn för kvällen! Är man flera som
delar hem så ordnar vi så man får olika rätter. Hoppas att vi ses!
När:
Anmälan:
Vid anmälan vill vi veta:
Anmälan till:

Lördagen den 5 september.
Senast söndagen den 2 augusti.
Namn, adress och ev allergier.
Ameli, tele: 232 72 ameli.karlsson@hotmail.com eller
Eva-lott, tele: 260 02

FIBER – VAD HÄNDER??
Arbetet 23
fortsätter för arbetsgruppen. Det kommer att bli
Hasslövs samhälle för sig och landsbygden för sig för att
kunna söka pengar till projektet. Arbetsgruppen ser det
viktigt att båda projekten får samma aktör och att vi ännu
fortsätter att ha öppet för både Ericson och Stadsnätet.
Eftersom förutsättningarna har förändrats är det fortfarande öppet att anmäla intresse till någon i arbetsgruppen, vi riktar in oss på att skicka in ansökan i sept.
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Vi välkomnar er alla till Hembygdsstugornas dag i Hasslövs
Hembygdsgård den 9 augusti kl. 14-16. I år handlar vår
utställning om traktorer och tema skola. Det serveras
kaffe med våfflor.
SPF seniorerna
26 augusti kl 13:00 Temadag i Fågelsång Meterorolog
Mats Andersson och Olle Jönsson underhåller.
30 sept Höstresa till Kivik. Anmäl till Thorbiörn 21515
senast den 1/9. Pris 530 kr.
Vill du gå på studiecirkel i höst? Ring Rose-Marie, 26182,
och berätta vad du är intresserad av. Anmäl även om du
vill gå data- eller surfplattekurs, olika nivåer och innehåll.

´å

HASSLÖVSBOKEN
Under sommaren har hus och gårdar fotograferats.
Sortering och bearbetning av material pågår fortfarande.
Gamla foton är alltid intressanta. Vi lånar dem gärna. Vi
har som mål att boken ska bli årets julklapp i Hasslövstrakten.
GRANNSAMVERKAN
är nu redo att ta nästa steg i sin tekniska utveckling och
räknar med att ersätta SMS-grupperna med en app som
både ger bättre information och är snabbare och enklare.
Vi är några som testar den under sommaren och vi räknar
med att kunna erbjuda den till er alla till den 1 oktober.
Mer info på www.hasslov.se.
HANTVERKSMARKNADEN
Tack till alla utställare och till alla som besökte vår fina
hantverksmarknad, det blev en varm, solig och mycket
trevlig dag. Ett stort tack till alla som hjälpte till med årets
marknad från Byalaget och hembygdsföreningen
SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPPORTERKLUBB
Supporterklubben har haft dragning i medlemslotteriet
den 6 juli och gratulerar följande vinnare som kontaktas
av försäljarna:

392-8-219-64-125-314-117-204-184-153-83-160182-323-61-89-11-120-348-227-52-270-39-91-343481-254-67-499-476-300-122-247-246-205-237-199238-240-59-255-71-29-344-303-70.
VÄLKOMNA!
Välkomna till byn säger vi till Emma Lilja och Kalle
Tuvesson, med sonen Loke, på Sluttningsvägen.
TILL SALU - CYKEL
Alldeles ny cykel, 3 vx 28 tum, Unisex modell. Säljes för
2.400 kr (nypris 4.500 kr). Bibi Mahrs tel. 070-2824833

SKOLAN
Genom beslut av medlemmarna i föreningen så togs steget
att sälja skolfastigheten vidare till ett väl lokalt förankrat
fastighetsbolag som heter AB invest Hallandsås. Det gjorde
vi för att säkerhetsställa fastighetens skick i framtiden och
att styrelsen kan ägna sin tid till att driva skolan och inte hur
fastigheten skall skötas. Vi vill gärna också upplysa att det
finns möjlighet att gå med i styrelsen för den som känner
att man skulle vilja hjälpa till. Kontakta någon i styrelsen
eller Camilla Appelgren vid intresse. Ordförande Veronica
Svensson
HASSLÖVS IS LOPPIS !
Hasslövs IS vill tacka för alla saker som vi fick till vår loppis.
Tack alla som kom och handlade samt ett stort tack till alla
våra duktiga medhjälpare, både före, under och efter
loppisen. Nästa loppis blir den 17 oktober kl. 11-14 och med
efter-loppis den 18 oktober kl. 11-14 och till dessa tar vi
gärna emot mer prylar som ni vill bli av. Hör av er till Hasse
S 0431-74290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge 0706592626.
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna!
Div 5 A-lag södra herrar hemmamatcher:
Lör 8/8 kl. 14.00 Hasslövs IS - Alets IK
Lör 22/8 kl. 14.00 Hasslövs IS - Trönninge IF
Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Fre 21/8 kl. 19.00 Hasslövs IS – Kornhult/Hishult FF
GC-VÄGEN TILL ÖSTRA KARUP
Nu är Regional cykelplan för Halland 2015-2025 klar. Efter
våra protester påstod våra kommunalpolitiker att man tog
med vår cykelväg när man lämnade in sina önskemål till
Region Halland. Om detta är sant måste den ha ramlat bort
på vägen för den finns inte med! Nu var det endast Centern
som trodde på att regionen skulle vara med och betala. De
andra partierna tänker sig att Båstads- och Laholms
kommuner får bygga den själva om den ska bli av. Beslut
togs i kommunstyrelsen i våras. Nu gäller det att den inte
glöms bort när det är dags för budgetarbete i höst. Vi får
hjälpas åt att påminna!
Om du vill läsa cykelplanen finns den på www.hasslov.se.
Här står bl a att man ska prioritera cykelvägar som
underlättar för kollektivåkande. Fös oss om inte har någon
bussförbindelse är det en förutsättning.
ANNA OCH RUDOLF NILSSONS DONATIONSSTIFTELSE
Stiftelsen 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
församling som gagnar Hasslövs utveckling, kulturella bevarande
eller 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.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 aug kl. 18.00 Gudstjänst Våxtorp, korvgrillning vid
församlingshemmet efteråt
9 aug kl. 18.00 Gudstjänst Hasslöv, korvgrillning vid
församlingshemmet efteråt
12 aug kl. 18.30 Kyrkogårdsvandring Våxtorp, fika i
församlingshemmet efteråt
16 aug kl. 10.00 Mässa Våxtorp
19 aug kl. 18.30 Kyrkogårdsvandring Hasslöv, fika i
församlingshemmet efteråt
23 aug kl. 10.00 Mässa Hasslöv
30 aug kl. 18.00 Gudstjänst Våxtorp

Välkomna till vår kyrka!

Vaddå? Teater i Hasslöv!
Javisst! Sommaren 2016 kommer komedin ”Sviskon
& besvär” att spelas på Hasslövs hembygdsgård och
Du har chansen att vara med för nu sökes amatörer i
alla åldrar och kön som vill skådespela, sjunga, spela
instrument, dansa, vara sufflör, fixa kostym eller
scenografi och vi börjar med detta redan i höst!
Ta chansen och bli en i ett glatt gäng eller tipsa
någon annan som kan vilja delta.
Vill du veta mer om planeringen och träffa den som
regisserar?
Välkommen till bygdegården i Hasslöv SÖNDAG
DEN 13/9 KL. 14.00!
Eller ring Vera på tel. 26 380.

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag
Vår epostadress: hasslovsbyalag@gmail.com
Rose-Marie Gustavsson
ordförande tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson
vice ordförande tel. 232 72, 073-0346867
Eva Hall
sekreterare tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
tel. 26104
Magdalena Carlsson
tel. 0708-640175
Nicolas Friström
tel. 260 64, 070-6247543
Jenny Friström
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

Annons

