Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i december 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 dec kl. 13.30
2 dec kl. 12.00
5 dec kl. 14-16
7 dec kl. 18.30
10 dec kl. 19.00
15 dec kl. 14.00
17 dec kl. 18.00
19 dec kl. 16.00

Röda korset arbetsgruppen
Röda korset grötlunch
Öppet hus hembygdsgården
Luciatåg och julauktion i bygdegården
Byalagets styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Julavslutning skolan
Tomten i skogen

11 jan kl. 19.00

Hembygdsföreningens styrelsemöte
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

God Jul och Gott Nytt År !

Tomten i skogen!
Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från
julstök och stress, ta med barn och/eller barnbarn och
kom med lördagen den 19 december. Vi samlas kl. 16.00
på Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in
med facklor i den mörka skogen. Där träffar vi tomten
och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten
delar ut kostar 20 kr. Byalaget serverar varm glögg, saft
och pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 från den 15 okt-10
dec, frågor kontakta Laila tel. 26188

ÖPPET HUS I HEMBYGDSGÅRDEN
Lördagen 23
den 5/12 kl.14.00-16.00 är det öppet hus i hembygdsgården. I den gamla affären kan du handla lite smått
och gott inför julen, dricka glögg och äta pepparkaka.
Köpa lotter och kaffe med dopp.
Välkomna!
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla vänner för
en stunds sällskap. Gemensamma aktiviteter, föreläsare
mm. Kaffe till självkostnadspris.
15 december kl. 14-16, vi träffas för en trevlig eftermiddag
med prat och skratt. Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
VÄLKOMNA TILL BYN
säger vi till Erik och Elisabeth Håkansson, Börkered 346.
RÖDA KORSET AKTIVITETER I HÖST
Daglediga – social samvaro för alla. Frågor ring Ingrid
Karlsson tel. 30471. Den 2 december kl. 12 är daglediga och
anöriggruppen välkomna till Smedjevägen 11 på grötlunch.

´å

Arbetsgruppen – ordnar med vinster till tombolor mm.
Den 1 december kl. 13.30. Frågor ring Lillemor Johnsson tel.
30352 eller 070-2962466
TACK!
Ett stort tack till er alla som kom och uppvaktade oss vid
nyingivningen av g:a posthuset den 19 september.
Iréne och Gunilla.
ÖPPET I KERAMIKBUTIKEN
mellan den 4 - 19 december fre 13 - 17, lör 9 – 12 har jag
öppet i butiken/verkstan. Utöver dessa tider har jag alltid
öppet när jag är i verkstan och jobbar, eller slå en signal så
kommer jag om det passar.
Välkomna! Iréne 0706998921 www.irenejonsson.se

JULGRANEN STÅR PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska
kontoret för den fina julgranen
som kommit på plats. Den pryder
sin plats!

LUCIATÅG OCH JULAUKTION
Hasslövs bygdeskola bjuder in till
luciatåg i bygdegården den 7 dec.
kl. 18.30. Kaffeservering, lotteri
och auktion.
Alla som vill får gärna hjälpa till
och de som känner för att skänka
något till auktionen får givetvis detta. Självklart är allt frivilligt. Pengarna går till barnens önskemål.
Den 17 december kl 18.00 bjuds det in till julavslutning i
kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna.
HASSLÖVSBOKEN
Du som inte har lämnat uppgifter om ditt hus, snälla gör det
nu! Du underlättar för oss eftersom det tar tid att kontakta
alla och vi kan inte trycka uppgifter utan att ha kontakt med
husägaren så att alla uppgifter är riktiga. Du kan fylla i
formuläret på Byalagets hemsida www.hasslov.se eller ringa
Mona Tuvesson på nr 26 082.
Vi behöver lämna in materialet till tryckeriet snart. Det är
värdefullt om du har något att berätta om husets historia
eller dem som bott där tidigare också.
Har du gamla bilder på hus och gårdar där man ser hur de
såg ut förr? Vi efterlyser fortfarande bilder på Koppartransmacken och kiosken. Vi har inte heller någon bild på
huset i vägskälet mittemot plantskolan som varit affär och
där Gränz bodde sist, Prästgårdens arbetarbostad och Emils
på vången. Och nog är det någon som tog bild på sina barn
när de åkte utför vid 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.
Många frågar när boken kommer. Vi jobbar allt vi hinner. En
liten första del har nyligen lämnats till tryckeriet. De ska
göra förslag på format, lay out och tryckstil. Sedan vill de ha
uppgifterna om alla övriga hus.
För att klara lay out och tryckning måste vi dessutom ha
pengar. Du som bidrar blir omnämnd som sponsor i boken.
Summan avgör du själv.
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.

Annons:
LEKPLATSERNA
Såg ni i tidningen att båda lekplatserna i Hasslöv ska rustas
upp? Den vid Klövervägen skulle tas bort, men våra protester hjälpte. Ibland blir man glad!

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.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
6 dec kl. 14.00
13 dec kl. 10.00
20 dec kl. 10.00
24 dec kl. 13.30
24 dec kl. 23.30
25 dec kl. 07.00
26 dec kl. 14.00
27 dec kl. 10.00

Familjegudstjänst Våxtorp
Gudstjänst Våxtorp
Mässa Hasslöv
Julbön, Våxtorp, kyrkokören medverkar
Midnattsgudstjänst, Våxtorp
Julotta, Hasslöv
Gudstjänst, Hasslöv
Mässa, Våxtorp

FIBER I HASSLÖV MED OMNEJD
Projektet rullar vidare och fibergruppen jobbar på. Vi kommer att ha kontakter med kommunen, länsstyrelsen, trafikverket
och naturvårdsverket i höst. Fiberföreningen (Bygdegårdsföreningen) räknar med att skriva avtal med den aktör som ger
vårt område bästa erbjudandet före nyår. Vi hoppas att nya pengar från regeringen tillförs fiberutbyggnaden på landsbygden, annars kommer både vi och många andra att få vänta ytterligare.
Eftersom vi fick ändrade förutsättningar så måste avtalen som skickades in i början av sommaren göras om. Vi ber därför
alla som är intresserade skicka följande uppgifter på denna mejladress: fiberhasslov4@gmail.com: Namn, adress, fastighetsbeteckning, mejl adress och telefon/mobil nr.
Då kan vi på ett enkelt sätt skicka ut det nya avtalet och annan information som är viktig till Er som fastighetsägare. Ni som
inte har tillgång till någon dator tar telefon kontakt med någon av oss i gruppen. Ju fler vi blir dess bättre kommer priset för
var och en att bli. Så hjälp oss att påminna varandra om vikten att skicka in uppgifterna.
Mer information kommer i separat blad om Fiberutbyggnad i Hasslöv med omnejd. Samma information kommer även att
ligga på Byalagets hemsida, www.hasslov.se.
Tidsaxel enligt plan:
Nov-Dec 2015
Upphandling och
ansökan om
landsbygdsstöd

Jan-Apr 2016
Beslut från länsstyrelse
om landsbygdsstöd

Maj 2016
Skriva avtal med
entreprenörer

Sommar-höst 2016
Gräva och färdigställa

Fördelar med Fiber
Varför fiber?
Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för yttre störningar såsom ex åska, storm - Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling - Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren - Kan utan
problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt - Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt
uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt - Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer (de som
levererar internet, tv och telefoni) - Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning (enligt mäklarna).
Telefoni
Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare - Billigare telefontjänster - Du kan fortfarande använda din
vanliga tonvalstelefon (13 knappar), däremot din gamla analoga fingerskivtelefon fungerar inte i ett digitalt nät.
Internet
Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten - Hastigheten är oberoende av avståndet och hur
många som är uppkopplade - Snabb nedladdning av digital media m.m - Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och
surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi) - Ger stabilt trådlöst nätverk .
TV
Perfekt mottagning - Klarar HDTV och 3D format - Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play - ”Video on demand”,
videobutik på nätet.
Varför inte alternativ teknik?
ADSL - Otillräcklig kapacitet i en snar framtid - Beroende av kopparnät - Känsligt för väderpåverkan - Styrs av tillgång till
kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer.
Mobilt bredband 3G och 4G
Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt - Känsligt för väderpåverkan - Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre
hastighet - Kostsamt att bygga ut på landsbygden - De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få
tillgång till 4G - Masterna kan inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till masten.
Hälsningar från fibergruppen:
Bo 0709-949702, Paul 0709-734352, Jörgen 0733-373439, Urban 0720-506666, Ingemo 0708-234459

