Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i april 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 april kl. 14.00
6 april kl. 14.00
12 april kl. 13.30
13 april kl. 14.00
13 april kl. 19.00
13 april kl. 19.00
14 april kl. 14.00
21 april kl. 19.00
24 april kl. 11-14
26 april kl. 14.00
30 april kl. 19.00
1 maj kl. 08.00

Hasslövsträffen
Röda korset anhöriggruppen
Röda korset arbetsgruppen
Röda korset daglediga
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
SPF Seniorerna medlemsmöte
Demo av Coyards Solbacken
Hasslövs IS Loppis
Hasslövsträffen
Valborgsmässofirande
SPF Seniorerna Gökotta
Åter igen – fibergruppen måste få in så många

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia
Torsdagen 7 april kl. 14.30-16.30 sista gången
i skolan, från 15 april kl. 14.30-16.30 på
boulebanan i Torp - frågor kontakta Laila tel.
26188

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. Har
ni inte någon dator hör av er till någon i gruppen
så ordnar vi det. När vi är minst 160 stycken får
vi projektet i hamn.
Hälsningar från fibergruppen
Bo, Urban, Paul, Jörgen och Ingemo

Hembygdsföreningens Valborgsmässofirande
Nu är det dags igen att fira vårens ankomst med
hembygdsföreningens valborgsmässobål på
Gullhöjden den 30 april kl.19.00, bålet tänds kl.19.30.
Våxtorps brassband spelar glad vårmusik och det finns
varm korv att köpa och lotterier med fina vinster.
Vi hoppas på en vacker vårkväll!
Välkomna hälsar hembygdsföreningen!

VAD SKA HÄNDA MED BYGDEGÅRDEN??
Sedan starten
2 1993 av Bygdegårdsföreningen har samma
personer arbetat för Hasslövs samlingslokal.
Nu har vi ingen som kan ta över det arbetet och vi måste
fundera på hur det ska bli i fortsättningen med Bygdegården. Har du tips och idéer om detta, eller vill arbeta i
styrelsen, hör av dig till oss eller kom till vårt årsmöte onsdag
6 april kl 19.00 i Bygdegården.
Pia Eriksson, ordförande, tel. 0708-265324
NY HEMSIDOR
Nu har bygdegårdsföreningen en ny hemsida med bokningskalender så man kan se när det är ledigt att hyra. Gå in på:
www.hasslovsbygdegard.se
Hasslövs IS har också en ny hemsida, kolla på:
http://www.svenskalag.se/hasslovsis
HASSLÖVSLOPPET
Hasslövsloppet kommer i år att gå i slutet av augusti istället.
Vi återkommer med datum.
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar
Hasslövsträffen i hembygdsgården. Kaffe till självkostnadspris.
´å kl. 14-16 Personal från Apotek Hjärtat Laholm visar
5 april
hud- och hårvårdsprodukter. Välkommen!
26 april kl. 14-16 Våravslutning. Trevlig eftermiddag med
kaffe och gemenskap. Välkommen!
För mer information kontakta Laholms kommun, Volontär/
Frivilligcenrum tel. 266 85.
RÖDA KORSETS PROGRAM APRIL
DAGLEDIGA nästa träff är en utflykt den 13 april Kontakt:
ring Ingrid Karlsson, tel. 30471.
ANHÖRIGGRUPPEN nästa träff är den 6 april. Tid kl. 14-16.
Plats: Röda korslokalen, Våxtorp. Kontakt: ring Lillemor
Johnsson tel. 30352 eller 070-2962466.
ARBETSGRUPPEN nästa träff är den 12 april. Tid kl. 13.3016.00. Plats: Röda korslokalen, Våxtorp.
ÅRETS HANTVERKSMARKNAD 2 JULI
Byalaget och hembygdsföreningen ordnar även i år hantverksmarknad i hembygdsgården. Lördagen den 2 juli är det
dags och vi vill gärna ha in anmälningar till marknaden.
Genuint hantverk från vårt närområde är meningen med
marknaden. Vi planerar att ha öppet mellan kl. 9-15.
Kaffeserveringen öppen till kl. 16.00.
För mer information: Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002 eller
på mail: uhlins@telia.com.
SPRÅKCAFÉ i Hasslöv – vill du hjälpa till?
Jenni Gustafsson, från föreningen Laholm utan Gränser tar
gärna emot intresseanmälningar om någon vill hjälpa till med
språkcafé för våra nyanlända invånare i byn. Hör av er till
072-2192900 eller e-post: jenni.anna.gustafsson@gmail.com
Annons:
Lägenhet 2 rum, kök, badrum. Hyresledigt. Omgående. Laila
o Lasse Petersson 26188.

NY INFLYTTADE – VÄLKOMNA TILL BYN!
Birgitta o Thomas Wåhlstedt har flyttat in på Sluttningsv 24
HASSLÖVS IS LOPPIS, SPEL, PANTBURKAR
Nu är det snart dax för årets första loppis i Hovgården,
Flintarp, nämligen söndagen den 24 april kl. 11.00-14.00.
Övriga loppisdagar i år blir lördagen den 30 juli-söndagen
den 31 juli samt lördagen den 15 oktober-söndagen den 16
oktober alltid kl. 11.00-14.00.
Vi tar fortfarande mot loppisgrejor: Ring Lars-Inge 070-659
26 26, Hasse C 070-826 22 45, Stig M 26156 och Kjell G
26231.
Ni har väl inte glömt att anmäla i kiosken eller affären att ni
vill vara med och stötta föreningen Hasslövs IS? När ni spelar lotto, tips eller liknande så stöttar ni Hasslövs IS. Det
heter gräsrotsmiljoner från Svenska Spel, 2015 delades det
ut över 50 miljoner till föreningarna, så ni hjälper verkligen
till om ni registrerar ert spelkort på föreningen.
En liten, men naggande god inkomst till föreningen, är vår
insamling av pantburkar och flaskor vid återvinningsplatsen
vid bygdegården i den blå tunnan. Det går lika bra med
utländska som med svenska burkar/flaskor. Eller spara
hemma i kassar eller sopsäckar och hör av er till oss så
hämtar vi eller lämna direkt till Lars-Inge eller Hasse C eller
ställ vid våra garageportar.
Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!
Hasse C
SPF seniorerna
14 april Medlemsmöte i Skoskumsgården kl 14:00. Lars
Johansson om trädgård och växter.
1 maj Gökotta. Samling Hasslövs Hembygdsgård 8:00
grill/fikakorg.
Bussresa till Gotland den 13 – 16 juni. Platser kvar. Alla är
välkomna! Även du som inte är medlem. För mer info och
anmäl till Thorbiörn 21515 eller www.spfseniorerna.se/
vaxtorphasslovskummeslov.
Studiecirkel om Gotland. Anmäl till Rose-Marie 26182.
GRANNSAMVERKAN
Den 21 april kl 19:00 kommer Coyardsappens upphovsman
till Solbacken i Edenberga för att demonstrera appen och
svara på era frågor. Du bör ha installerat appen i din telefon
eller surfplatta. Se info på Byalagets hemsida eller läs i förra
Byabladet. Alla är välkomna!
HASSLÖVSBOKEN
Stort tack till alla er som rotat fram foton i gömmorna! Utan
era bilder blir boken inte lika trevlig. Vi efterlyser fortfarande foton på tex arbete, byggen, byggnader och personer.
Många hus och gårdar har ändrat utseende under de
hundra år boken skildrar. Det är trevligt med en bild som
visar hur huset såg ut förut. 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 070602 44 14 och Bo 26 104.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
3 april kl. 10.00

Gudstjänst Hasslöv

10 april kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

10 april kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

17 april kl. 14.00

Mässa Våxtorp

24 april kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

1 maj kl. 14.00

Mässa Hasslöv

Välkomna till vår kyrka!

Annons

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag
Vår epostadress: hasslovsbyalag@gmail.com
Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd,
hör av Dig till någon i styrelsen:
Rose-Marie Gustavsson
ordförande, tel. 261 82, 0705-826182

Information från byalagets årsmöte:
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2016.
Medlemsavgiften gör att Byalaget kan
trycka upp och distribuera Byabladet
till samtliga hushåll i byn med omnejd. Kostnaden är kopieringen av
300 byablad, inköp av papper samt
postens avgift för distributionen ut i
brevlådorna. Läser du byabladet och
tycker det är ett bra sätt att få information på?? Betala då in medlemsavgiften med hjälp av bifogat
inbetalningskort – på så sätt säkerställer du att Byabladet fortsätter att
finnas. Från och med i år kan du
även swisha in medlemsavgiften på
nr. 1235208475, ange i meddelande
ditt namn så vi vet vem som betalt.
Under årsmötet uppdaterades och
diskuterades byns Lokala utvecklingsplan LUP, där vi tog upp cykelvägen
till Ö Karup, Lugnarohögens framtid,
fiberutbyggnaden, busskuren för högstadieungdomarna, kommunens
skötsel av grönytorna mm.
Styrelsens ledamöter valdes om, se
kontaktinformation här intill.

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
ledamot, tel. 26104
Magdalena Carlsson
ledamot, tel. 0708-640175
Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543
Jenny Friström
ledamot, 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.

Från och med 2016 års medlemsavgift, kan du även
swisha medlemsavgiften till oss via nr 1235208475,
ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.

