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

Det här händer i mars 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 mars kl. 13.30
2 mars kl. 14.00
7 mars kl. 19.00
8 mars kl. 14.00
9 mars kl. 14.00
9 mars kl. 19.00
9 mars kl. 19.00
10 mars kl. 19.00
15 mars kl. 13.30
22 mars kl. 12.00
23 mars kl. 14.00
29 mars kl. 13.30

Röda korset arbetsgruppen
Röda korset daglediga
Frågesport i bygdegården hembygdsför.
Hasslövsträffen
Röda korset anhöriggruppen
Byalaget o Bygdegårdsföreningens årsmöte
Laholms kommuns energi- och klimatrådgivare gör en kort information om sitt arbete
Hembygdsföreningens årsmöte
Röda korset arbetsgruppen
Sopplunch i församlingshemmet
Röda korset daglediga och anhöriggruppen
Röda korset arbetsgruppen

Glad Påsk!

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 information 18 feb 2016
Gruppen jobbar vidare. Vi finslipar på avtalet som skall skrivas under mellan fiberföreningen (bygdegårdsföreningen) och Ericsson. Tillstånd kommer att behövas för grävning i vattenskyddsområde och
genom naturreservaten. Kommunen har lovat att bekosta fiberframdragning till deras obebyggda
tomter i Hasslöv. När vi kommer lite längre fram i projektet kommer vi att kontakta er som äger mark
för att få ert tillstånd att dra fram fibern.
Viktigt just nu är att få in så många intresseanmälningar som möjligt. Ni måste alla hjälpa till med
det! Anmälan görs på Byalagets hemsida, med namn, fastighetsbeteckning, mejladress osv. Även
ni som anmälde er i förra omgången ska anmäla er igen på hemsidan. Då gör ni arbetet mycket
lättare för oss i gruppen. När vi är minst 160 stycken får vi projektet i hamn.
Hälsningar från fibergruppen
Bo, Urban, Paul, Jörgen och Ingemo

GRATTIS TILL BABYN!
Mattias Alm och Anna Kärnebro, Axvägen 4 A som fått en
liten dotter Ebba.

ANNONS
Lägenhet 2 rum, kök, badrum.
Hyresledigt. Omgående. Laila o Lasse Petersson 26188.

VÄLKOMNA TILL BYN!
Familjen Simon Rajamiemi och Karéna Nielsen, Axvägen.
Spinghar Hotak på Handlarevägen 2.
Eva och Paul Persson, Börkered.

TACK FRÅN RÖDA KORS KRETSEN
Styrelsen i Våxtorp-Hasslövs Röda kors krets vill tacka alla
som har hjälpt oss att hjälpa genom att skänka/ tillverka
vinster till Våxtorps vår- och höstmarknader samt till vår
julauktion. Julauktionen den 25 nov. var välbesökt och
inbringade 23.661 kr. Efter att vi betalt hyra, annonskostnader osv delades behållningen lika mellan social verksamhet ”Aldrig ensam” och ”Katastrof Världen över”.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Hasslövs byalag och Hasslövs bygdegårdsförening kallar till
gemensamt årsmöte den 9 mars kl. 19.00 i bygdegården.
Kort information från kommunens energi- och klimatrådgivare sker före mötena. Se information sista sidan.
Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!
ERBJUDANDE TILL ALLA HASSLÖVSBOR
Vill du vara med och påverka hur vår bygdegårds framtid
ska se ut? Vara den som kommer med inspiration och roliga
förslag på aktiviteter i bygdegården?
I så fall finns det en möjlighet att komma med som en i vårt
styrelsegäng .Vi som nu sitter i styrelsen och som också
kallas för arbetsgruppen, har suttit på våra poster ganska
länge och känner att vi skulle behöva få in lite nya idéer och
nya krafter i vår förening.
Kom gärna till årsmötet den 9 mars i Hasslövs bygdegård
om du är intresserad och har idéer och synpunkter.
Ordföranden är Pia Eriksson 0708-265324
HASSLÖVSBOKEN
Vi jobbar på oförtrutet. Vi efterlyser fortfarande foton. Det
kan gärna vara arbete, byggen, byggnader och personer.
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. För
att lämna ett bidrag till boken för du in pengar på vårt
konto: 8183-6, 303025705-3. Det finns inte mycket plats att
skriva avsändare men du kan skicka ett mail till
hasslovsbyalag@gmail.com och berätta att du satt in
pengar så vi säkert vet vem pengarna kom från.
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.
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.
8 mars kl. 14-16 Gunilla och Tiina kommer och berättar om
”Vägen tillbaka till livet”. Välkommen!
För mer information kontakta Laholms kommun, Volontär/
Frivilligcenrum tel. 266 85.

RÖDA KORSETS PROGRAM I VÅR
DAGLEDIGA är för de som är pensionär, sjukskriven eller
arbetslös, social samvaro, samtal och fika. Planerade träffar i
vår: 2 mars (program ej klart), 23 mars (Apotek Hjärtat
pratar om ”huden” och svarar på frågor), 13 april Utflykt.
Tid kl. 14-16. Plats: Röda korslokalen, Våxtorp.
Kontakt: ring Ingrid Karlsson, tel. 30471.
ANHÖRIGGRUPPEN är för som vårdar eller har vårdat en
anhörig, granne, barn eller föräldrar.
Planerade träffar i vår: 9 mars, 23 mars, 6 april.
Tid kl. 14-16. Plats: Röda korslokalen, Våxtorp.
Kontakt: ring Lillemor Johnsson tel. 30352 eller
070-2962466.
ARBETSGRUPPEN är för de som kan och vill hjälpa till att
fixa vinster till marknadstombolor och till jul-auktionen, en
trivselstund runt kaffebordet.
Planerade träffar i vår: 1 mars, 15 mars, 29 mars, 12 april.
Tid kl. 13.30-16.00. Plats: Röda korslokalen, Våxtorp.
MÖTE MED POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN
Den 2 feb träffade Byalaget, Hembygds- och Bygdegårdsföreningen, Fibergruppen, representanter från Laholms
kommun, både politiker och tjänstemän. De ska besöka alla
byar i kommunen och göra uppföljningsmöten om två år.
Byalaget presenterade vår Lokala utvecklingsplan, LUP där
vi har med de flesta frågor som rör byn och dess framtid för
att utvecklas och växa. Vi gick igenom de olika punkterna
som vi arbetar med i denna plan, bl a naturligtvis gång- och
cykelväg till Östra Karup, Lugnarohögen, fler hyreslägenheter (viktigt att de som vill ha en lägenhet i framtiden
anmäler sej till kön på Laholmshem), fiber, reklam för
byggklara tomter, grönyte-gator-vägar skötsel, skolan mm.
Det var inte det första mötet som kommunen kallat till
genom åren och vi är väl ganska luttrade vid det här laget.
Det var ett bra möte och vi tycker väl alla att det är bra att
man träffas, men det känns som om vi framför samma
synpunkter varje gång, d v s att få politiker och tjänstemän
att förstå att vi är en del av Laholms kommun och att om
Hasslöv ska kunna växa som bostadsort måste kommunen
satsa även här. Centralorten Laholm, Mellbystrand och
Skummeslövsstrand är populära platser att bo på, men alla
kan inte bo i centrum eller vid kusten. Minnesanteckningarna från Laholms kommun kommer att läggas på hemsidan:
www.hasslov.se
SPF SENIORERNA
Bussresa till Lund den 27 april. Anmäl till Jörgen 26003.
Bussresa till Gotland den 13 – 16 juni. Anmäl till Thorbiörn
21515. Studiecirkel om Gotland. Anmäl till Rose-Marie
26182.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 mars kl. 19.00
6 mars kl. 10.00
8 mars kl. 19.00
13 mars kl. 14.00
15 mars kl. 19.00
20 mars kl. 14.00
24 mars kl. 18.00
24 mars kl. 19.00
25 mars kl. 10.00
25 mars kl. 14.00
27 mars kl. 09.30
27 mars kl. 11.00
28 mars kl. 18.00

Passionsandakt Ingmar Skogar visar bilder
”Skåne i mitt hjärta” Hasslövs församlingshem.
Mässa Hasslöv
Passionsandakt Jörgen Persson och Viktoria
Frick sjunger Våxtorps förs.hem.
Familjegudstjänst, Våxtorp, kompisklubben
medverkar, våfflor serveras i förs.hemmet.
Thore Johansson visar film om Hasslövs församlingshems renovering.
Familjegudstjänst Hasslöv, kompisklubben
medverkar.
Mässa Hasslöv
Mässa Våxtorp
Långfredagsgudstjänst Våxtorp
Korsvägsandakt Hasslöv, enkel fika,
konfirmanderna medverkar
Gudstjänst Våxtorp
Gudstjänst Hasslöv
Gemensam musikgudstjänst i Ysby kyrka

Välkommen till vår kyrka!

Välkommen på sopplunch i Hasslövs församlingshem den 22 mars kl. 12.00. Vi äter hemlagad soppa med tillbehör kring
fint dukade bord. Kostnad 40 kr. Överskottet går till välgörande ändamål.
Annons

Vill du byta ut ditt uppvärmningssystem och
funderar på vad det finns för olika alternativ?
Tycker du att din elräkning är för hög?
Funderar du på att dra nytta av solen som
energikälla?
Ska du bygga nytt eller renovera och vill ta rätt
beslut från början?
All energianvändning påverkar förutom plånboken även miljön och genom att minska
energianvändningen så bidrar du även till ett
mer hållbart samhälle.
För tips och idéer på vad just du kan göra för att
minska din energi- användning ta kontakt med
Laholms kommuns energi- och klimatrådgivare!
Jag kommer den 9 mars kl. 19 till bygdegården
i Hasslöv, för att helt kort presentera vad jag
kan hjälpa er med.

Daniel Mårtensson
Energi– och
klimatrådgivare
Daniel.martensson@laholm.se

GRANNSAMVERKAN Att gå med i Grannsamverkansappen
Hasslöv.
Nu äntligen är allt klart. Nu kan du gå med i den nya grannsamverkansappen. Den heter Coyards. Vår grupp heter Hasslöv Grannsamverkan. Den omfattar dem som är med i sms-gruppen. Alla som bor i
Hasslöv är välkomna att vara med.
På www.grannkompaniet.se kan du läsa allt om den nya appen;
funktioner, säkerhet m.m.Du måste först installera appen Coyards i
din telefon eller surfplatta. Du hittar den i Appstore eller Playbutik.
Om du använder en dator hittar du Coyards på www.app.coyards.se.
Gör så här: Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet.
Välj Hem (huset) i menyn.
Klicka på Grupper.
Klicka på Sök efter grupp.
Skriv Hasslöv Grannsamverkan i rutan Gruppnamn.
Klicka på namnet och skriv meddelande: Ditt namn, adress och
telefon.
Då får jag ett meddelande, att du ansöker om att vara med i
gruppen, vilket jag godkänner. Sedan kommer alla meddelanden som
du idag får på sms att komma i Coyards. Sms-gruppen kommer att
fungera tills alla har Coyards. När du vant dig vid Coyards och inte
längre vill ha de vanliga smsen meddelar du mig så tar jag bort dig
från sms-gruppen.När du lärt dig funktionerna kan du själv starta
grupper t ex dina nära grannar (dem som du meddelar när du reser
bort eller som barnen kan kalla på när de är ensamma hemma och blir
skrämda). Principen är att man bjuder in dem som man vill ska vara
med i gruppen.Coyards är gratis för alla som ansluter sig nu i början.
Sedan kommer det att kosta 8 kr/månad att vara med.Det finns
många frågor men vi nöjer oss med detta just nu. Skriv om du undrar
över något.
Du hittar också pdf-fil med instruktioner på vår hemsida
www.hasslov.se
Rose-Marie!

