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

Det här händer i maj 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 maj kl. 08.00
1 maj kl. 10.00
8 maj kl. 10.00
10 maj kl. 19.00
12 maj kl. 19.00
14 maj kl. 14.00
15 maj kl. 10.00
22 maj kl. 10.00
22 maj kl. 14.00
29 maj kl. 10.00
2 juni kl. 19.00

SPF Seniorerna Gökotta
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
B lag Hasslövs IS – Kornhult/Hishult FF
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
A lag Hasslövs IS – Andersbergs IK
Tipspromenad Brante Källa
A lag Hasslövs IS – Genevad/Veinge IF

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia
Torsdagar kl. 14.30-16.30 på boulebanan i
Torp - frågor kontakta Laila tel. 26188

FIBER – vad händer nu??
Nu börjar det rulla på med anmälningar till fiberanslutning, ca 120 har anmält sej hittills! Vi måste
vara minst 160 för att få projektet i hamn. Som vi skrivit tidigare är det helt avgörande om vi får EU
pengar till byggnationen. Länsstyrelsen räknar med en första beslutsomgång i maj, men pengarna
kommer inte att räcka till alla utan vi får troligtvis vänta tills fler pengar anslås.
Projektgruppen jobbar just nu med upphandlingar av drift och kommunikation i nätet.
Åter igen – fibergruppen måste få in så många intresseanmälningar som möjligt, påminn grannar och
vänner i byn. Vi 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. Har ni anmält er på
hemsidan, men inte fått svar? Gör då om anmälan, du ska få svar att din anmälan är mottagen.
Finns det någon som är intresserad att jobba med oss i gruppen med att ta kontakt med de som inte
ännu anmält sig, så är vi tacksamma.
Fibergruppen: Bo, Urban, Paul, Jörgen och Ingemo

HASSLÖVSLOPPET DEN 20 AUGUSTI
Vem vinner
2 äran i år?? Planera in lördagen den 20 augusti för
Hasslövsloppet! Start vid Hasslövs bygdeskola kl. 10.30.
Vuxenrundan är 5 km och vi har även ett kortare barnlopp
med start kl. 10.00. Vi bjuder på grillad korv och lite frukt
serveras. Ingen föranmälan behövs – bara kom !!.
Information Magdalena Carlsson tel. 0708-640 175 eller
magdalena.e.carlsson@gmail.com.
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.
´å
Kaffeserveringen öppen till kl. 16.00.
Har du tips om fler utställare som sysslar med genuint hantverk eller vill du veta mer, så hör av dej till Eva-Lott Uhlin,
tel. 0706-366002 eller på mail: uhlins@telia.com.
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader
i vår vackra bokskog. Varje söndag i maj-juni-juli start den
1 maj kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa parkeringen.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen
SPF SENIORERNA
1 maj Gökotta. Samling Hasslövs Hembygdsgård 8:00
grill/fikakorg.
Bussresa till Gotland den 13 – 16 juni. Buss från Hasslöv
kl. 14.55 den 13 juni.
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 5 A-lag herrar hemmamatcher:
Fre 29/4 kl. 18.45 Hasslövs IS – Galtabäcks BK
Sön 22/5 kl. 14.00 Hasslövs IS – Andersbergs IK
Tor 2/6 kl. 19.00 Hasslövs IS – Genevad/Veinge IF

Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Ons 27/4 kl. 18.30 Hasslövs IS – Knäreds IK
Lör 14/5 kl. 14.00 Hasslövs IS – Kornhult/Hishult FF
Sön 5/6 kl. 14.00 Hasslövs IS – Skogaby BK
GRATTIS TILL BABYN
Rebecka och Mathias, Björkebo som fått en flicka.
ANNONSER:
Rohny Lundh, tel. 0723-762 720 är intresserad av att hyra 2-3
rums lägenhet i Hasslövs med omnejd.
Lägenhet 2 rum, kök, badrum. Hyresledigt. Omgående. Laila
o Lasse Petersson 26188.

SÄNK FARTEN!
Barn tänker inte alltid på att de rör sej på en gata eller väg
där det kan komma bilar i hög fart. Det är vi vuxna som får
ha koll både på våra barn och hur fort vi kör.
Kör försiktigt!
CYKELFESTEN 2016!
Nu börjar det bli dags för att planera in årets cykelfest i
kalendern! Vi kör på samma upplägg som tidigare år, man
blir tilldelad en av kvällens totalt tre rätter som man bjuder
sina 4 gäster på. För att tiden och orken ska räcka, så har vi
satt en cykelgräns på 2 km från hembygdsgården. Bor man
längre ifrån får man antingen ordna transport eller låna ett
annat hem i byn för kvällen. Är man flera som delar bostad
ordnar vi det så man får olika rätter.
När: Lördagen den 27 aug.
Anmälan: Senast 3 aug!
Alla blandningar på par är välkomna!
Så ta med kärleken/kompisen/grannen och anmäl dig till:
Ameli tel. 23272 eller ameli.karlsson@hotmail.com
Jenny tel. 26064 eller jennyfristrom@hotmail.com
Vi hoppas på ännu en trevlig kväll med god mat och trevligt
sällskap!
HASSLÖVSBOKEN
Nu är vi i stort sett klara med Västerby, Dömestorp, Torp
och Våxtorpsvägen. Vi har märkt att det ofta saknas namnuppgifter på gårdarna. De gamla gårdsnamnen är viktiga att
bevara och de får inte glömmas bort.
Om du har glömt att meddela oss detta så tar vi gärna emot
en komplettering. Vi har fått en del gamla foton men vi tar
tacksamt emot fler.
Vi noterar också med tacksamhet att det flyter in bidrag till
tryckningen, men det behövs mycket mer. 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.
LUGNAROHÖGEN
När ni läser detta bör kommunens köp av Lugnarohögen
vara klart. Man har tillsammans med Region Halland,
Hallands kulturhistoriska museum och Kulturmiljö Halland
stora planer att göra ett kulturhistoriskt upplevelsecenter
här.
I detta vill man involvera hasslövsborna och företagare på
orten så att vi kan dra nytta av alla besökare som kommer
hit. Det gäller verkligen att vi tänker till. Vem vill vara med?
Vad vill vi få ut av detta? Du som har tankar kring detta hör
av dig till Vera 26380 eller Rose-Marie 26182.
Det kommer att bli ett möte där man får lägga fram sina
idéer och när det finns ett underlag kommer det att kallas
till ett allmänt möte igen.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 maj kl. 14.00

Mässa Hasslöv

8 maj kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

8 maj kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

15 maj kl. 14.00

Familjegudstjänst Hasslöv

22 maj kl. 10.00

Gudstjänst Hasslöv

22 maj kl. 14.00

Gudstjänst Våxtorp

Vid tidpunkten för tryckning av byabladet finns inte de sista dagarna
i maj med på kalendern på Höks församlings hemsida.
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
Ameli Karlsson
vice ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2016.

Eva Hall
sekreterare, tel. 263 41, 070-6296341

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 inbetalningskortet i
aprilnumret – 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.

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.

