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

Det här händer i februari 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
9 feb kl. 14-16
10 feb kl. 19.00
15 feb kl. 19.00
16 feb kl. 13.30

Hasslövsträffen i hembygdsgården
Byalagets styrelsemöte
Hembygdsföreningens styrelsemöte
SPF Seniorerna årsmöte

9 mars kl. 19.00
10 mars kl. 19.00

Byalaget o Bygdegårdsföreningens årsmöte
Hembygdsföreningens årsmöte

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 - frågor kontakta
Laila tel. 26188

FIBER
Efter perioden med den öppna upphandlingen har fibergruppen bestämt sig för att förorda
att Bygdegårdsföreningen skriver på avtalet med Ericsson. Detta företag är berett att ta
ansvar för utbyggnaden både i Hasslöv och på landsbygden runt om kring. Fibergruppen har
fått ett lånelöfte från Laholms Sparbank som motsvarar den summa vi kan få från
landsbygdsstödet. Vi måste ha det eftersom stödet ej betalas ut förrän allt är färdigbyggt.
Dock måste vi ha länsstyrelsens beslut innan vi kan börja bygga. Laholms kommun har
bestämt sig för att betala för att deras tomter i byn skall ha fiber framdraget. Och så det
viktigaste av allt: Skicka in er intresseanmälan på Byalagets hemsida. Det finns färdiga rutor
att fylla i. Vi måste bli minst 160 stycken. Blir vi fler innan beslutet är fattat hos länsstyrelsen
kan vi söka stöd för dessa också. Ni som inte har dator – ring till någon i gruppen.
Hälsningar från fibergruppen
Urban, Bo, Paul, Jörgen och Ingemo

TEATER I HASSLÖV
Sommaren
2 2016 spelas folklustspelet Sviskon och
besvär på Hasslövs hembygdsgård, som är en lanthandel, vilket passar bra för denna historia som
utspelar sig just vid en lanthandel vid 1910-talet.
Lanthandeln och navet i denna avkrok vid Hallandsåsens skugga drivs av de ogifta och till åren komna
systrarna Göta och Ada.
Göta styr sin omgivning med en järnhand. En dag
kommer kreatursdrängen Niklas ner från Hallandsås
för att proviantera, sedan blir ingenting sig likt på
lanthandeln – tack vare en tunna med gamla sviskon!
Detta är en föreställning på två timmar inkl. paus med
sång, musik och dans av en ca 30-personer stark
ensemble från ung till gammal.
Regi: Laila Adéle. Manus: Kerstin Hultin.
Arr. Hasslövs hembygdsförening i samarbete med SV
Vuxenskolan och Hasslövs samhällsförening med stöd
av Hasslövs Byalag, Hasslövs Bygdegårdsförening och
Hallands Bildningsförbund.
Premiär:
´å Ons 27 juli 2016
Föreställningar: fre 29/7, lör 30/7, sön 31/7, ons 3/8,
fre 5/8, lör 6/8, sön 7/8.
Föreställningstider kvällstid, även dagtid helgdagar.
Biljettsläpp: 5/5 2016.
Presentkort säljs av Hasslövs hembygdsförening från
den 1/12-2015 kontaktperson är Sylvi Gustafsson,
Hasslövs hembygdsförening tel. 0430-26 225.
Varmt välkomna till en pjäs vi sent ska glömma!
SPF SENIORERNA
Årsmöte den 16 februari kl 13:30 i Hasslövs Bygdegård. Citykören underhåller. Fika.
HIS loppis
Det blir loppis igen i år och vi har tänkt oss tre loppisar
under året. Vi tar tacksamt emot om ni har mer prylar
som ni vill bli av med så ring Hasse C 0708-262245,
Stig M 26156, Kjell G 26231 eller Lars-Inge 0706592626.

Annons:
KERAMIKKURS!
Kom så ska vi knåda, kavla, fika och modellera!
Pehr Osbecksväg 1, torsdagar 17.30 - 20.30. 6 ggr,
start 11/2. Ring 070-6998921 senast 5/2.
Välkomna! Iréne
Är ni några som hellre skulle gå kurs dagtid? Samla
ihop 5-6 personer och hör av er så ska vi nog kunna
lösa det.

ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYALAG OCH BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
Välkomna på gemensamt årsmöte för Byalaget och
Bygdegårdsföreningen onsdagen den 9 mars kl. 19.00 i
bygdegården. Vi bjuder på fika.
HASSLÖVSBOKEN
Nu har vi varit på tryckeriet och sett layoutförslag på
boken. Det blir så fint! Vi saknar fortfarande uppgifter
om många hus. Tänk på att vi vill veta vilka som bott
där 100 år tillbaka. Vi behöver också bild på hur huset
såg ut innan det byggdes om. Det behöver inte vara så
gamla bilder för att det ska vara av intresse. Det tar
mycket tid att ta kontakt med er alla. Du går enklast in
på Byalagets hemsida www.hasslov.se där kan du
skriva t ex att du har en blid att lämna. Eller ring till
Mona Tuvesson tel 26182.
Det finns också målningar av många gårdar. Det skulle
vara roligt att fotografera av dem. Det är också ett
tidsdokument. Det är många som har bott i
Prästgårdens arbetarbostad. Nog har den fastnat på
någon bild? Vi vet att ni har bilder från Hovgårdens
skidlift. Klart att ni fotograferade era ungar. 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. Vi kan leta fakta att
skriva om på olika sätt men vi kan inte leta hemma
hos er efter bilder. Vi behöver dem nu!
Tänk också på att vi behöver sponsorer. Alla företag
och privatpersoner, vi skriver era namn men inte
några summor i boken. Det behöver inte vara stora
summor. Om många skänker en hundralapp så blir det
ett bra tillskott. Vi jobbar gratis men tryckeriet måste
ha pengar för sitt arbete. Ni som vill sponsra Hasslövs
boken kan sätta in pengar på Laholms sparbank:
konto nr 8183-6 303025705-3. Glöm inte att skriva
namn!
Ta kontakt med någon i bokgruppen: Vera 26380,
Mona 26082, Stina 26174, Rose-Marie 26182, Stellan
070-602 44 14 och Bo 26104.

HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i vår
igen Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på att träffa nya
och gamla vänner för en stunds sällskap.
Gemensamma aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till
självkostnadspris.
9 feb kl. 14-16 Lagen om valfrihet (LOV) vad kommer
förändringarna att innebära?
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 feb kl. 10.00

Mässa Våxtorp

10 feb kl. 19.00

Askonsdagsmässa Våxtorp

14 feb kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

21 feb kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

28 feb kl. 10.00

Mässa Våxtorp

Välkomna till vår kyrka!

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

