Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i januari 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
11 jan kl. 19.00
Hembygdsföreningens styrelsemöte
12 jan kl. 19.00
Byalagets styrelsemöte
13 jan kl. 17.00
SPF grötfest i Hasslövs bygdegård
14 jan kl. 14.30-16.30 Bocci startar i skolan

Bridge i Bygdegården
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 14 jan,
frågor kontakta Laila tel. 26188

Information från Fibergruppen 2015-12-17
Ansökan om landsbygdsstöd för byggnation av fibernät är inskickad till länsstyrelsen.
Efter jul kommer Bygdegårdsföreningens styrelse tillsammans med fibergruppen att gå
igenom inkomna anbud.
På Byalagets hemsida finns Fibergruppen i en ruta längst upp till höger. Klicka där och fyll
sedan i kontaktuppgifterna som arbetsgruppen behöver för att gå vidare och på ett enkelt
sätt kommunicera med alla som är intresserade. När det blir dags för att skriva på de nya
avtalen är det nödvändigt att vi har dessa uppgifter. På denna sida kommer vi också
fortlöpande att informera om vad som händer i arbetet.
Hälsingar från Bo, Jörgen, Paul, Urban och Ingemo

VÄLKOMNA TILL BYN
säger vi till
2 Ellinor och Christian Blomberg med familj i
Prästgården och till Gun-Britt och Jörgen Andreasson
på Klövervägen.

LUCIATÅG OCH JULAUKTION
Tack till alla som hjälpte till
med luciatåg och auktionen
i bygdegården. Stort tack för
alla saker som ni gav till
auktionen och till alla er som
handlade. Pengarna vi fick in
går till barnens önskemål.
Veronica Svensson, ordförande

GRATTIS TILL LILLA BABYN
säger vi till Ingela Martini och Peter Lundberg , på
Klövervägen som fått en liten flicka och
till Emma Lilja och Kalle Tuvesson på Sluttningsvägen som också fick en liten flicka.

TOMTEN I SKOGEN!!
Byalagets återkommande sista evenemang för året var
som vanligt att ordna så att alla barn fick träffa tomten
i skogen strax före jul.
Det traditionella evenemanget är en av våra roligaste
att ordna. Många av de små barn som var med vid
starten för över 30 år sedan, kommer nu tillbaka med
sina små barn. De fick alla möjlighet att träffa tomten
och lämna sina önskelistor.

JULGRANEN STÅR PÅ PLATS igen.....
Tack!! till den som ordnade så att
byn fick en ny gran som ersättning
för den
´å som blåste ner i stormen
Gorm.

HASSLÖVSBOKEN
Vi hade tänkt vara klara till jul men det finns en hel del
kvar att göra. Främst att ta kontakt med alla som inte
lämnat uppgifter om ditt hus. Detta gör man enklast
på Byalagets hemsida www.hasslov.se eller till Mona
Tuvesson tel 26182.
Har du bild på hus eller gårdar från förr så vill vi gärna
låna dem.
Det är många som har bott i Prästgårdens arbetarbostad. Nog har den fastnat på någon bild?
Vi saknar fortfarande bild på huset i vägskälet
mittemot plantskolan som varit affär och där Gränz
bodde sist och bilder från Hovgårdens skidlift.
Leta i era gömmor! Ni har säkert alla möjliga bilder
som är intressanta. Vi tar väl hand om dem. De
scannas och ni får tillbaka dem i samma skick. Boken
blir mycket bättre med många bilder.
Tänk också på att vi behöver sponsorer. Det behöver
inte vara stora summor. Om många skänker en
hundralapp så blir det ett bra tillskott.
Ta kontakt med någon i bokgruppen: Vera 26 380,
Mona 26 082, Stina 26 174, Rose-Marie 26 182, Stellan
070-602 44 14 och Bo 26 104.

Det var lite regntungt i luften, men plusgrader och vi
hoppas alla fick en trevlig stund i skogen vid de härligt
värmande brasorna och lite varm glögg att dricka.
Vi i Byalagets styrelse är glada för att det arbete vi
lägger ner ibland ger så mycket glädje tillbaka!
Tack till tomten som tog sig tid att komma!
SPF seniorerna
Grötfest i Hasslövs Bygdegård den 13/1 kl 17:00, 100
kr. Stig Boström visar bilder. Anmäl till Torsten 30458
senast den 7/1.
Årsmöte den 16 februari kl 13:30 i Hasslövs
Bygdegård. Citykören underhåller. Fika.
Vi installerar Windows 10 i våra bärbara. Den 21
januari kl 9:00 till fram på eftermiddagen.
Ring Rose-Marie!
NU ÄR DET SNART DAGS FÖR ÅRSMÖTE I BYALAGET
Och därmed vill vi påminna alla i styrelsen att fundera
på om man vill sitta kvar ett år till eller man vill avgå
och gärna om ni som bor i byn har förslag på styrelsemedlemmar i så fall. Vi brukar ha årsmöte i mars
månad.
Känner du själv att du skulle vilja delta i vårt arbete för
byn, så hör av dej till någon i styrelsen. Är du
nyinflyttad? Då har du kanske tankar och idéer som vi
kan ha nytta av! Hör av dej - du hittar våra namn och
telefonnummer på baksidan av detta blad

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
10 jan kl. 14.00 Gudstjänst Våxtorp
17 jan kl. 10.00 Mässa Våxtorp
17 jan kl. 14.00 Gudstjänst Hasslöv
24 jan kl. 10.00 Mässa Hasslöv
31 jan kl. 16.00 Gudstjänst, Kyrkokören Våxtorp
31 jan kl. 18.00 Gudstjänst, Kyrkokören Hasslöv
Välkomna på soppluncher i Hasslövs församlingshem tisdagen den 26
januari kl. 12.00. Vi äter hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukade
bord. Kostnad: 40 kr. Överskottet går till välgörande ändamål.
VÄLKOMNA!

Annons:

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

