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

Det här händer i juni-juli 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
2 juni kl. 19.00
5 juni kl. 10-11.30
5 juni kl. 14.00
8 juni kl. 19.00
8 juni kl. 19.00
9 juni kl. 18.00
12 juni kl. 10-11.30
13-16 juni
16 juni kl. 19.00
19 juni kl. 10-11.30
22 juni kl. 19.00
24 juni kl. 13.30
26 juni kl. 10-11.30
2 juli kl. 9.00-15.00
3 juli kl. 10-11.30
10 juli kl. 10-11.30
17 juli kl. 10-11.30
24 juli kl. 10-11.30
27 juli kl. 19.00
29 juli kl. 19.00
29 juli kl. 19.00
30 juli kl. 11-14
30 juli kl. 14.00, 18.30
31 juli kl. 11-14
31 juli kl. 14.00, 18.30
31 juli kl. 10-11.30
3 aug kl. 18.00

A lag Hasslövs IS – Genevad/Veinge IF
Tipspromenad Brante Källa
B lag Hasslövs IS – Skogaby BK
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
Skolavslutning kyrkan
Tipspromenad Brante Källa
Bussresa Gotland SPF
A lag Hasslövs IS – Derome/Åskloster
Tipspromenad Brante Källa
B lag Hasslövs IS – Skottorps IF
Midsommarfirande hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Hantverksmarknad hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
Teater i hembygdsgården
Teater i hembygdsgården
A lag Hasslövs IS-Löftadalens IF
Loppis Hasslövs IS
Teater i hembygdsgården
Loppis Hasslövs IS
Teater i hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Teater i hembygdsgården obs tiden

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

För 6:e året i rad anordnar Byalaget och Hembygdsföreningen en hantverksmarknad i hembygdsgården i Hasslöv
lördagen den 2 juli. Marknaden pågår mellan kl. 09.00 – 15.00. Genuint hantverk från vårt närområde, där våra
lokala utställare kan visa upp sin skicklighet och sina alster till försäljning. Hembygdsföreningen serverar kaffe och
bröd, våfflor mm mellan kl. 09.00-16.00. Vi hoppas vi får fint väder och en trevlig dag och hälsar många besökare
välkomna! För mer information och anmälan senast den 5 juni till Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002 eller på mail:
uhlins@telia.com. Anmälningsavgift är 100 kr.

MIDSOMMARFIRANDE I HEMBYGDSGÅRDEN
Välkommen
2 att fira in sommaren i Hembygdsgården den 24
juni. Det blir dans runt midsommarstången, kaffe serveras
med goda hembakta kakor, lotterier med fina vinster. De som
vill vara med och klä midsommarstången får vara på plats
kl.09.00, ta gärna med er blommor. Själva midsommarfirandet startar kl.13.30, midsommarstången reser vi kl. 14.
Välkomna!
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader
i vår vackra bokskog. Varje söndag i maj-juni-juli kl. 10-11.30.
Start vid Brante Källa parkeringen. Varmt välkomna hälsar
hembygdsföreningen.

´å

GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 20 AUGUSTI
Vem vinner 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 !!. Info:
Magda tel. 0708-640 175 eller
magdalena.e.carlsson@gmail.com.
GLÖM INTE CYKELFESTEN 2016!
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 eller till Jenny tel.
26064 eller jennyfristrom@hotmail.com. Vi hoppas på ännu
en trevlig kväll.
SYDHALLANDS SKYTTEGILLE DRAGNING 18 APRIL
Grattis till följande medlemmar: 209-255-257-19-127-37-986-291-54-167-332-487-64-264-133-123-482-233-476-261425-498-245-43-160-152-282-187-288-354-21-174-140-68494-193-313-304-47-432-117-7-218-427-190-145.
Säljaren fördelar ut vinsterna.
VÄLKOMNA TILL BYN
Fam.Kraft, Pedershof & fam.Liljenqvist/Andreasson, Börkered
SPF SENIORERNA
Bussresa till Gotland den 13 – 16 juni. Buss från Hasslöv
kl. 14.55 den 13 juni
ANNONSER
Årets utförsäljning av andrasortering och udda alster sker
som vanligt första lördagen i juli, 2/7, men i år på Pehr
Osbecksväg 1. Kl 10-15. Välkomna/Iréne.
Lägenhet 2 rum, kök, badrum. Hyresledigt. Omgående. Laila
o Lasse Petersson 26188.
Sökes: Vikarie för vård av rullstolsburen man. Upplysningar
Pia 0430-26258, 07023306258.

HIS LOPPIS
Loppis igen på Hovgården, Flintarp, lördagen den 30 juli och
söndagen den 31 juli kl. 11.00-14.00. Tack till alla som lämat
grejor, kommit och handlat samt till alla som hjälper till med
loppisarna. Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!
Vi tar fortfarande mot loppisgrejor, gärna gamla cyklar som
vår egen cykelfixare Tore ser över före försäljning:
Ring Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C 070-826 22 45,
Stig M 26156, Kjell G 26231, Hasse S 0431-74290.
PS Glöm inte petflaskor och burkar som ni kan lämna till oss.
ÖSTRA HASSLÖVS VÄGAR
Kommer med början i slutet av juni att rustas upp. Peab asfalt kommer att asfaltera en hel del av vägnätet. I samband
med detta kan den som är intresserad av asfaltering och vill
slippa egen etableringskostnad på egen mark kontakta Ted
Nimark på Peab Asfalt på tele 0733-84 83 39 för prisuppgift.
Gn Urban Carlsson
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 5 A-lag herrar hemmamatcher:
Tor 2/6 kl. 19.00 Hasslövs IS – Genevad/Veinge IF
Tor 16/6 kl. 19.00 Hasslövs IS – Derome/Åskloster
Fre 29/7 kl. 19.00 Hasslövs IS – Löftadalens IF
Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Sön 5/6 kl. 14.00 Hasslövs IS – Skogaby BK
Ons 22/6 kl. 19.00 Hasslövs IS – Skottorps IF
SKOLAN
Äntligen har vi fått klartecken av kommunen att starta
förskola. Vi har inget planerat startdatum än men hoppas på
så snart som möjligt. Mer information kommer. Vi har fått
dit en paviljong som ska fungera som slöjdsal för barnen.
Veronica Svensson, ordförande
HASSLÖVSBOKEN
Nu slutspurtar vi för att snart kunna lämna in underlaget till
första delen av boken till tryckning så den finns till försäljning i god tid före jul som planerat. Problemet är att det är så
många som inte lämnat in uppgifter och det är ett tidsödande arbete att ringa runt till er. Det är viktigt att allt blir
rätt. På byalagets hemsida finns formulär att fylla i. Annars
kan man ringa någon i bokgruppen. För att boken ska bli
verklighet krävs också pengar. Vi tackar för de bidrag som
kommer in men det saknas fortfarande mycket. Bidrag är
välkomna från dig som privatperson men det finns också en
del företag i trakten. Det är inte försent för er att anta
utmaningen från Växtbutiken. Vårt konto: 8183-6,
303025705-3. Det finns inte mycket plats att skriva avsändare på internetbanken men du kan skicka ett mail till
hasslovsbyalag@gmail.com och berätta att du satt in pengar.
Kontakt med någon i bokgruppen: Vera 26 380, Mona 26
082, Stina 26 174, Rose-Marie 26 182, Bo 26 104 och Stellan
070-602 44 14.
HYRESHUS/LÄGENHETER
Det byggs lägenheter i alla byar runt om i kommunen. Att det
finns behov även här i Hasslöv, visar sig när man ser den
långa kön när en lägenhet blir ledig. Dessutom är det många
villaägare i Hasslöv som börjar komma upp i åren. Vill ni ha
en lägenhet i Hasslöv, måste vi ha framförhållning och trycka
på nu. Du måste ställa dig i kö nu så man ser behovet
framöver. Vi har för avsikt vända oss till Laholmshem för att
få dem att även bygga här.

Tider för gudstjänster mm hänvisas denna gång till det nyligen utkomna Kyrkobladet.

