SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD
www.slattakra.com
Hösten 2015

Ordföranden har ordet
Jag torkar svetten ur pannan, lutar mig tillbaka en stund och tänker att snart kan vi kanske pusta ut i byn. Intensivt
och intressant är orden, som kan sammanfatta det gångna året. Gemenskapen i byn är fantastisk och tillsammans
visar vi vad en levande landsbygd innebär. För mig handlar det om att bevaka våra intressen och att ha roligt ihop.
Detta blad är fullmatat med sådana tillfällen.
Framför allt önskar jag mig stor uppslutning i satsningarna kring de små skolorna. Var beslutet kring skolan i
Slättåkra sedan hamnar, det återstår att se. Ingen ska dock komma och säga att vi inte stod upp för bygdens framtid.
I samrådet knep vi första plats vad det gällde flest inskickade synpunkter till Barn-och ungdomsnämnden. Hur coolt
är inte det? Innan beslutet för Slättåkraskolans del tas i slutet av november, ska styrelsen tillsammans med Skolföreningen hinna uppvakta fler politiker. Hjälp oss genom att delta i demonstrationen i Halmstad och på konferensen i
Tvååker!
Innan pressarna gick varma, hann även en liten fågel viska i mitt öra, att besked angående postortsnamnet är på intågande. Ja, minsann! Det är alltid någonting på gång i Slättåkra...
Kristina Abrahamsson
Ordförande i Slättåkra bygdeförening

Rör inte vår skola!
Tisdagen den 29 september kl. 16.30-18.00 demonstrerar vi mot Halmstads kommuns barn- och ungdomsnämnds förslag att stänga alla små skolor.
Vi samlas utanför Rådhuset på Stora Torg. Vi har valt just den här dagen och tiden
eftersom kommunfullmäktige håller sammanträde då och politikerna ankommer till
Rådhuset mellan 16.30-18.00. Det är därför viktigt att just du kommer så vi kan
visa politikerna vårt missnöje kring förslaget.
Det går bra att ansluta när som!
Tillsammans är vi starka!
Arr: Slättåkra Bygdeförening, Holms Föräldraförening samt Framtidens Kvibilleskola
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SIDA 2

HÄNDER I BYN
Bastu

Varje fredag! Det kostar 40 kr/gång.
Damer

Tjejbastu

15.30-17.00

Herrar

17.00-20.00

Utöver damernas tid på fredagar, träffas tjejer i alla åldrar några lördagar på
vintern. Vi hjälps åt att elda och det kostar 40kr/gång. Mer information sprids via
Slättåkras Facebook-grupp samt nere på anslagstavlan i byn.

GF Gnistan
Lättgympa måndagar kl. 19:00-20:00 i Slättåkrahallen. Start 21/9. 200kr/termin.

Barngympa start 24/9. 100kr/termin.
Lilla gruppen (2011/2010) kl. 17:00-17:45. Anmälan till Carinna_p@hotmail.com.
Stora gruppen (2009 eller äldre) kl. 18:00-18:45. Anmälan till borglund73@yahoo.se
13/9

Tipspromenad.
Start vid bygdegården kl. 14.00. Kostar 20kr/person. För både barn och vuxna.

28/9

GF Gnistan kallar till årsmöte i idrottshallen kl. 18.30

29/9

Manifestation på Stora Torg i Halmstad kl. 16.00-18.00

1/10

Konferens om små skolor och landsbygdsutveckling. Se inbjudan.

14/11

Slättåkra bygdeförenings årsmöte
med middag och dans i Slättåkra bygdegård. Farozon spelar. Lottförsäljning.
Medlemmar, som kommer till årsmötet kl. 18.30 betalar 150kr/person.
Icke medlemmar eller gäster till festen kl. 20.00 betalar 250kr/person.
Anmälan skickas till info@slattakra.se eller ring/sms:a Simon Johansson på
073-046 10 91. Betala sedan in anmälningsavgiften via vårt bankgiro 5814-6697.
Skriv gästernas namn i meddalandefältet.

5/12

Julmarknad
I Slättåkra bygdegård kl. 11:00-14:00.
150 kr/bord. Kontakta Mikaela Larsson 070-926 26 11
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INBJUDAN
DET ÄR VÅR TUR NU
– SMÅ SKOLOR I HALLAND UTMANAR

1 oktober 2015 kl. 15.00–21.30
Konferensen vänder sig till alla politiker och tjänstemän på kommunal, regional eller riksnivå, dig som är engagerad i lokala samhällsföreningar, förälder till barn på mindre skolor eller dig som
har övrigt landsbygdsengagemang eller intresse i frågan. Konferensen är kostnadsfri.

SKA HELA HALLAND LEVA?
I dagens samhälle lever vi efter
självuppfyllande profetia, där
centralisering, storskalighet och
effektivisering är ledord. Samtidigt arbetar våra Halländska
kommuner efter dokument med

PROGRAM
15.00 Besök Äventyrsskogen i Sibbarp
Fika och information om ett konkret projekt, som har arbetats
fram för att utveckla en mindre skola. Äventyrspedagog Johan
Gavare arrangerar ett miniäventyr.

övergripande riktlinjer och visioner som säger att hela kommunen ska leva och utvecklas. Hur rimmar detta och hur
agerar beslutsfattare? Vilka krafter styr detta och kan du/vi
vända utvecklingen?

Föreläsningar
Fr. Kl. 17.15. Kvällsmat och mingel i Medborgarhuset i Tvååker.

Föranmälan till

18.00 ”Är det inte dags att vända på begreppen?”

elisabeth.otterdahl@4h.se.

Lotta Gröning är författare och krönikör, arbetar på Expressen
sedan 2009 och har politik och sociala frågor på agendan. För de
som har läst hennes krönikor, är det ingen nyhet att Lotta har en
träffsäkerhet utan like när det handlar om landsbygdsfrågor i allmänhet och skolfrågor i synnerhet. Missa inte Lottas inlägg i den
halländska småskoledebatten.

19.00 ”Skolan som nav i lokalsamhället”
Magdalena Cedering, doktorand vid Uppsala universitet.
Kvällen avslutas med diskussion och frågestund!
Välkomna!
Hela Sverige ska leva Halland

Maila namn, adress och tel. senast den 25 sept. Ange om du är
med hela konferensen eller bara
delar av den.
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ANSLAGSTAVLA
Kyrkbygård fortsätter vara KRAV-certifierad
Som många säkert redan vet, säljer vi ekologiskt odlade grönsaker, potatis, kött och hö i småbalar. Nu under säsong plockas grönsaker och potatis dagsfärska
direkt från landet.
Vår gårdsbutik håller öppet LÖRDAGAR i aug-sept.
kl. 10-14.Följ skyltning från korsningen i Slättåkra,
kör mot Havsered.
Gården, som vi övertog av Sven-Anders Arvidsson i
början av maj, har varit KRAV-certifierad de senaste
sjutton åren. En stor fördel, då vi slapp karenstid och
direkt kunde börja odla ekologiskt i en levande jord.
Först ut i djurhållningen var nio tackor av rasen Texel. Ganska snart efter deras ankomst fick vi även uppleva den härliga känslan av att vara med om lamningen och nu har vår besättning vuxit till det dubbla. Vi
har även ett tiotal kvigor av rasen Rödkulla plus en tjur, så vår förhoppning är att det ska komma kalvar
framöver. I vallen bökar våra "rosa" grisar i gott sällskap av Linderödsdamerna Sara och Klara. Kommer
du på besök hittar du även Göingegetter, kalkoner, hästar och en tupp i hagarna.
Vår filosofi är att allt ska gagna såväl människa, djur som miljö, alltså inga bekämpningsmedel eller
konstgjorda tillsatser! Detta genomsyrar även vår småskaliga djurhållning. Djuren får daglig tillsyn av
våra familjer. Vi vill hellre satsa på KVALITÉ än kvantitet.
Vilka är då vi? Vi är tre familjer från Slättåkra som tror att lokalt producerad mat åter kommer att bli viktigt. Inte för att det
för tillfället är trendigt, utan för att det kommer bli nödvändigt.
VI ÖNSKAR GAMLA OCH NYA KUNDER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !!
Angela Magnusson, Carina Bengtsson och Jesper Sandström

KONTAKT
ADRESS

HEMSIDAN

VI FINNS PÅ FACEBOOK

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Slättåkra heter gruppen.

Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 91 Oskarström
073-156 93 76

Valberedningen:

076-346 84 84

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2015 via bankgiro 5814-6697.
Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

