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Vad ska göras?

Vem ska göra det?

När? Tidsplan

Hur? genomförande?

Öka antalet barn i skolan till

Skolan i samverkan med

2015-2020

Marknadsföra sig under aktiviteter som

50 st.

andra föreningar.

riktar sig till utomstående exempelvis
Hantverksmässan. Även
marknadsföring via egen och byalagets
hemsida och Facebook.

Turism

Bevaka Lugnarohögen så att

Byalaget,

2017

På gång! Kommunen och Region Halland

den kan öppna. Bygga upp ett

Hembygdsföreningen,

i samråd med hasslövsborna via

besökscenter.

Kommunen och Region

Byalaget och Hembygdsföreningen.

Halland
Marknadsföring

Undersök om det finns

Gör infoblad och lägg ut!

Byalaget

Varje vår

Hantverksmässan i Hasslöv –

Byalaget och

Inför varje

Locka folk till byn. Sprid information om

ett bra tillfälle att

Hembygdsföreningen.

Hantverksmässa

Hantverksmässan på turistbyrån i

material på turistbyråerna i
Laholm och Båstad.
Marknadsföring

marknadsföra orten på.

Båstad och Laholm.
Sprid reklam och information på
näraliggande hotell, pensionat,
vandrarhem m.m.

Marknadsföring

Hasslövsloppet gör Hasslöv

Byalaget

Årligen inför loppet

omtalat
Tomten i skogen

Träff med tomten vid Brante

bild med sig hem. Marknadsföra skolan.
Byalaget

Källa
Infrastruktur/turism

Locka folk till byn. Ge dem en positiv

Årligen lördagen

Locka folk till byn och ge dem en positiv

före jul

bild av byn.

1982-2020

Möjlighet att ta sig till stationen.

Cykelväg Östra Karup –

Byalaget som samordnare,

Hasslöv.

med intresserade

Skrivelser är inskickade flera gånger

medarbetare.

till Trafikverket och kommunerna.
Bevaka på fullmäktigemöten m.m.

Infrastruktur

Fibernät i byn.

Projektgrupp för Fibernät.

Pågående – 2017

Fler behövs! Anmäl intresse på
Byalagets hemsida eller till
fiberhasslov4@gmail.com. Förarbetet
klart. Väntar på myndigheters beslut.

Seniorboende/

Undersök underlag av

Ta fram konkreta siffror.

2012-2020

Undersök underlaget.

hyreshus

intresse.

Byalaget kan utse

Finns tomt för ändamålet.

någon/några engagerade

Planera för olika former, för att få ned

som själva är intresserade

hyreskostnader.

av seniorboende.

Kontakta byggfirmor. Skrivelse till
Laholmshem.

Infrastruktur

Infrastruktur

Grönområde vid

Byalaget kan samordna

2012-2020

Förslag klart. Ligger hos kommunen.

julgransplatsen.

föreningar.

Cykelfest

Byalaget

Varje år

Samhörighetskänsla

Busskur till ungdomarna.

Byalaget föreslår

2006-2016

Många turer med kommunen. Senaste

Utsatt för väder och vind.

påstigningsplats vid

kontakt med ansvarig på kommunen

Farlig påstigningsplats.

skolan.

resulterade i avslag. Löfte från
ansvarig att se över ärendet igen.

Färdigarbetat
Marknadsföring

Skylt för lediga tomter är på

Kommunen

2012

Vält i stormen. Uppsatt, fast på fel håll!

Byalaget kan samordna

2009-2013

Klart!!!!!!!

plats
Infrastruktur

Nät vid pulkabacken.

föreningar.

