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

Det här händer i oktober 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 okt kl. 19.00
6 okt kl. 19.00
7 okt kl. 14.00
7 okt kl. 14.00
13 okt kl. 13.30
13 okt kl. 14.00
15 okt kl. 19.00
16 okt kl. 17.00
17 okt kl. 11.00
18 okt kl. 11.00
18 okt kl. 13-16
21 okt kl. 14.00
27 okt kl. 13.30
28 okt kl. 14.00
30 okt kl. 18.00
1 nov kl. 11.00

Årsmöte Östra Hasslövs vägsamfällighet i bygdegården
Byalaget styrelsemöte
Röda korset anhöriggruppen träffas i Våxtorp
Röda korset daglediga träffas i Våxtorp
Röda korset arbetsgruppen träffas i Våxtorp
Hasslövsträffen hembygdsgården
Hembygdsföreningens styrelsemöte
SPF Seniorerna kalkonmiddag i Våxtorps bygdegård
HIS loppis i Hovgården
HIS efterloppis i Hovgården
Afternoon tea Hotell Bella Luna, Tjuvhult
Röda korset anhöriggruppen träffas i Våxtorp
Röda korset arbetsgruppen träffas i Våxtorp
Röda korset daglediga träffas i Våxtorp
After work, Hoell Bella Luna, Tjuvhult
Bridge i Bygdegården
Laxsafari Stensån med Hans Schibli
Onsdagar kl. 18.45
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare
finns. Välkomna både gamla och nya
spelare!
Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 från den
15 okt-10 dec, frågor kontakta Laila
tel. 26188

Grannsamverkan
Nu har det bildats en grannsamverkansgrupp på Brante Källavägen. Dessutom har det inkommit
några spridda intresseanmälningar från andra håll. Att vara med innebär troligen inte att du åtar dig
något utöver det du redan gör; meddela grannar när du åker bort, be dem att ta din post, hålla
allmän koll osv. Vinsten är att du får dekaler att sätta upp på dina dörrar och att vi kan skylta vid
vägar och infarter vilket kan göra skillnad då ”buset” bestämmer sig för var de ska slå till.
Hör av er via e-post rm.gustavsson@gmail.com eller tel 26182.
SMSgruppen är bara ett kommunikationsmedel, grannsamvekansskyltarna syns och gör skillnad.
Rose-Marie

HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun
anordnar i höst
23
igen Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på att träffa nya och
gamla vänner för en stunds sällskap. Gemensamma aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris.
13 oktober kl. 14-16 Syn- och hörselinstruktör Bodil
Pålsson kommer och ger råd och tips.
3 november kl. 14-16 Samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson.
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
Årsmöte med Ö Hasslövs Vägsamfällighet
Det blir årsmöte den 5 oktober kl. 19.00 i bygdegården.
Årsmötet kommer att behandla hanteringen av vägarna och
om/när vi ska överta skötseln själva. Anders Ekelund från
kommunen kommer att medverka. Ev frågor kan göras hos
Urban tel 0720-506666.
ÅRETS CYKELFEST
Även i år hade vi vädrets makter med oss
denna härliga cykelfest lördag!
Ett stort och varmt tack till alla deltagare
Som ´å
gör denna fest till en av årets roligaste!
Ameli & Eva-Lott
SPF SENIORERNA
Kalkonmiddag med dans i Våxtorps Bygdegård den 16
oktober kl 17:00. Anmäl till Kerstin tel 30458 senast den
11/10.
Vill du gå på studiecirkel i höst? Ring Rose-Marie, 26182,
och berätta vad du är intresserad av.
Skriv ditt liv – vi hjälps åt att skriva ner vad vi minns om vårt
liv för våra nära och kära att ta del av. Inspirationsträff den
6 oktober. Anmäl intresse till Rose-Marie!
Anmäl även om du vill gå data- eller surfplattekurs, olika
nivåer och innehåll.
HASSLÖVSBOKEN
Vi arbetar för fullt med att sammanställa materialet och har
inte alltför mycket kvar. Det finns fortfarande möjlighet att
tipsa oss om sådant som kanske kunde vara intressant att
ha med. Dessutom vill vi gärna ha gamla foton. Speciellt
intressanta är foton på sådant som har förändrats som
innan vägen byggdes om genom byn, innan hyreshusen vid
Axvägen byggdes m m.
LUGNAROHÖGEN
Det är några som anmält sig till arbetsgruppen för Lugnarohögen. Vi kommer att informera när det finns något att
rapportera. Se också fortlöpande info på Byalagets hemsida
www.hasslov.se!
EFTERLYSNING!
SPCA i Örkelljunga tar hand om hemlösa djur. De behöver
alltid filtar, täcken, madrasser o dyl som hundar och katter
kan ha att ligga på. Om du har något dylikt över så kan du
lämna det till Annika Svensson på Klövervägen 26,
tel 26325, 073-376 46 97.

FIBER – VAD HÄNDER?
Svenska Stadsnät ska träffa SHK den 24 sept för att kolla var
och vilka rör de kan använda. De kommer också att räkna
på om det gör det billigare att utöka landsbygdsdelen till
större område. Och eventuellt involvera fler fibergrupper/
byalag. De ska ha information färdig i mitten av oktober.
Vad gäller byn, så ligger priset fast på 16 700 kr även efter
den 18 sept om Hasslöv väljer dem som utförare.
Den 25 sept har vi möte med Ericson, då ska de ha räknat
på de nya förutsättningarna. Alltså att byn inte får räknas
med till landsbygdsstödet i de senaste reglerna från
Jordbruksverket. Vi kommer att göra ett utskick till alla
hushåll med mer information så snart som möjligt, tidigast
i mitten av oktober.
Fibergruppen
HASSLÖVS IS LOPPIS !
Det blir loppis igen den 17 okt kl. 11-14 på Hovgården och
efterloppis den 18 okt kl. 11-14. Fri entré, parkering 20 kr.
Servering av kaffe, varm korv och hamburgare.
Varmt välkomna!
Vi har ganska gott om prylar, men tar gärna emot mer. Hör
av er till Hasse S 0431-74290, Hasse C 0708-262245 eller
Lars-Inge 0706-592626.
VÄLKOMMEN TILL BYN!
Thomas Liljenqvist, Börkered.
RÖDA KORSET AKTIVITETER I HÖST
Daglediga – social samvaro för alla. Frågor ring Ingrid
Karlsson tel. 30471. Den 7 okt kommer Bodil Pålsson, Syn
och hörsel -ombud i Laholms kommun och informerar om
hjälpmedel.
Den 28 okt kommer chefen på Solgården Jenny Kriborg och
informerar och presenterar sig.
Arbetsgruppen – ordnar med vinster till tombolor mm.
Den 13 okt och 27 okt kl. 13.30. Frågor ring Lillemor
Johnsson tel. 30352 eller 070-2962466
Anhöriggruppen – grupp för dig som vårdar eller har vårdat
anhörig mm. Möte den 7 okt och 21 okt kl. 14.00.
Frågor ring Lillemor tel. 30352, 070-296 24 66.
Alla mötena är i Röda korsets lokal på Båstadvägen.
SKOLAN
Hasslövs skola Idell förening har
investerat i en ny buss som man
kan hyra. Kontaktperson är Tommy
Nortinsson, tel. 26315 eller
073-1829605.
BOULE BLIR BOCCIA
Boule på boulebanan i Torp torsdagar kl 14:30 – 16:30
t om 8/10. Kontakt Laila Petersson tel 0430/26188.
Boccia fr o m 15/10 i Hasslövs Bygdeskola kl 14:30 – 16:30.

Annons
Kom och fynda!
9-10-11 oktober mellan kl. 10-16. Hjälp mej att tömma min
atelje i Börkered 1:54. Stora och mindre målningar, grafik,
modellteckningar, stafflier, arbetsbord mm andra prylar
säljes till kraftigt reducerade priser! Allt ska helst bort!
Välkomna! Lena Gavuzzi, Börkered 361, tel. 070-2425075.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
4 okt kl. 14.00
6 okt kl. 12.00
11 okt kl. 14.00
11 okt kl. 18.00
18 okt kl. 10.00
20 okt kl. 12.00
25 okt kl. 10.00
25 okt kl. 14.00
31 okt kl. 08.30
31 okt kl. 09.30

Familjegudstjänst Hasslöv
Sopplunch Våxtorps församlingshem
Familjegudstjänst Våxtorp
Gudstjänst Hasslöv
Mässa Våxtorp
Sopplunch Hasslövs församlingshem
Mässa Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Frukost i Våxtorps församlingshem
Gudstjänst Våxtorp
Välkommen till våra uppskattade soppluncher med andakt. Vi äter hemlagad
soppa med tillbehör. Kostnad 40 kr – överskottet går till välgörande ändamål.

annons

HOTELL BELLA LUNA TJUVHULT
Program hösten 2015
Morgon Yoga
Börja veckan på ett bra sätt. Morgon Yoga på Hotell Bella Luna,
efter yogan serveras frukost. Sedan är du redo att fortsätta
dagen. Yogan leds av Carina Holgersson. Ett pass är 75 min.
Begränsat antal platser. Så det är först till kvarn som gäller.
Måndagar kl 07.30. Pris: 200 kr per gång. 10 kort 180 kr per
gång. Anmälan gör till Rose-Marie på telefon 26144 eller mail
hotellbellaluna@outlook.com

Afternoon Tea
Ta med vänner och släkt. Varför inte alla du känner och kom till
vårt Afternoon Tea. Du kan välja på tre olika sorters te eller
kaffe, snittar, scones med hemmagjord sylt. Kaka eller paj. Allt
efter säsong. Begränsat antal platser. Antingen anmäler du dig
eller så chansar du :) Datum: 18/10 och 15/11 kl. 13-16.
Pris: Endast 160kr/person.

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

Afterwork
Träffas och umgås med vänner och bekanta. Ät en bit god mat.
Det blir olika tema för varje gång. Läs mer på
www.hotelbellaluna.se eller på facebook hotell bella luna
Datum: 30/10 och 27/11 från kl. 18.00. Anmälan till Rose-Marie
tel. 26144 eller mail: hotellbellaluna@outlook.com.

