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Ett nytt verksamhetsår tar form!
Det är med ett visst vemod, men också med stor framtidstro som jag nu författar mitt sista
bygdeblad. Efter åtta år i styrelsen är det dags för mig att lämna plats åt nya förmågor och gå
vidare till andra utmaningar. När jag ser tillbaka på styrelsens arbete från 2010 och fram till idag,
känner jag enbart glädje och stolthet. Ny lekplats, fiber, postortsnamn, flera nya nätverk och
traditioner i bygden är de avtryck jag vill minnas bäst. Jag kommer även att värna om alla möten
med människorna i Slättåkra. Hjälpsamma, positiva och nyfikna personer, som stöttar styrelsens
arbete i vått och torrt. Främst tänker jag på er som ställer upp och bakar, hjälper till med tipspromenader, ser om planteringar eller målar infartsskyltarna m.m. Ert arbete är guld värt!
Vi kommer i höst att uppdatera Slättåkra handlingsplan. Är du nyfiken på vad det innebär? Har
du idéer på hur Slättåkra kan utvecklas? Synpunkter och tankar?! Varmt välkommen till vår
workshop den 4 september. Tillsammans funderar vi på riktningen för Slättåkra 2023! För mer
information se separat inbjudan.
Tisdagen den 6 november klockan 18:00 kallar styrelsen till årsmöte i Slättåkra bygdegård.

Föranmälan dig till info@slattakra.com eller 073-156 93 76. Föreningen bjuder på fika! Kom och
lyssna in och stötta vårt arbete!

Väl mött!
Kristina Abrahamsson och styrelsen SBF
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Bastu

Varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle.

Damer

15.30-17.00

Herrar

17.00-20.00

Bokbussen
Bokbussen är tillbaka varannan vecka! Den stannar till vid förskolan mellan
kl. 16:50-17:10 följande datum: 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12,
3/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5.
Kontakt bokbussen: 070-276 73 99, e-post: bokbussen@halmstad.se

Förtidsrösta i Kvibille
Röstkorten levereras i våra brevlådor. Från och med detta VAL ska
Slättåkraborna åka till Kvibille och rösta. I den nya bibliotekslokalen i Kvibille
kommer förtidsröstning att kunna ske under följande dagar och tider:
22, 23, 28, 29, 30 augusti samt 4, 5, 6 september mellan kl. 14.00-18.00.

7/9

Uppstart ungdomsgården
Gården är öppen varje fredag (utom skolloven) mellan klockan 19:00-22:30. Från det
att du börjar årskurs 6 är du välkommen till oss. På Gården kan du utöva olika
sporter i idrottshallen, spela spel, köpa godis och hänga med kompisarna.
Välkommen!

30/9

Höstfint
Vi samlas klockan 10:00 i lekparken. För sjätte året i rad planterar vi vårlökar
utmed vägen. Visionen är att vi ska binda samman de tre välkomstskyltarna med
rader av påskliljor och varje år kommer vi en liten bit närmare målet. Medtag
hinkar, spadar och matsäck. Ta gärna med reflexväst. Vi tänder grillen i lekparken
klockan 12:00.

6/11

Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte!
Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte tisdagen den 6/11 kl. 18:00 i Slättåkra
bygdegård. Föranmälan sker via info@slattakra.com eller sms till 073-156 93 76.
Föreningen bjuder på fika!

8/12

Julmarknad
Traditionell julmarknad i Slättåkra bygdegård kl. 14:00-17:00. Kom och sälj eller köp
hantverk, delikatesser och annat som hör julen till. Bordshyran är 150 kr.
För anmälan eller frågor kontakta Jesper Jönsson: kjespers99@hotmail.com eller
070-567 45 27. Sista anmälningsdag är den 30/11.
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Gymnastikföreningen Gnistan
Nu startar gymnastiken igen!
Barngymnastiken startar den 20/9 slutar 6/12.
Lilla gruppen (barn födda 2013 – 2014) kl.17.00 – 17.45.
Anmälan till Weronica 073-208 29 63

Idrottsskolan (barn födda 2006 -2012) kl.18.00 – 19.00
Anmälan till Ulla 070-257 28 68.

Vuxengympan startar 17/9 slutar den 10/12.
kl.19.00-20.00

Gf Gnistan kallar till årsmöte den 24/9 kl. 18.30 i Idrottshallen.

Välkomna!
styrelsen Gf Gnistan
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GDPR - Din information är personlig
I samband med den nya dataskyddslagen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018,
har styrelserna för Slättåkra bygdeförening (SBF) och Föreningen Slättåkragården
(bygdegården) uppmärksammat hur din personliga information hanteras för att bibehålla din
tillit om att information lagras ändamålsenligt och på ett säkert sätt.
De tillfällen vi använder din personliga information är endast vid lagring i medlemsregister,
interna bokningskalendrar, kassaredovisning samt vid tecknande av hyresavtal.
Din personliga information används enbart vid intern hantering och kommer inte användas av
tredje part eller part från utlandet. Om hanteringen mot förmodan skulle ändras till ovan
kommer du skriftligen att informeras gällande ändamålet. Informationen tillhör dig och du har
därför rätt att få ta del av vad den används till och varför. Du kan alltid välja att lämna samtycke
eller ej för att antingen fullfölja eller avbryta hanteringsändringen. Vill du veta vad vi lagrar för
information om dig och varför, är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig i respektive
styrelse. I båda styrelserna är det kassör som är personuppgiftsansvarig.
Slättåkra bygdeförening: Simon Johansson, info@slattakra.com
Föreningen Slättåkragården: Anna-Grethe Sörensen, annagrethesorensen2@gmail.com

Prislista hyra bygdegården!
Stora salen med kök:

1700kr

Stora salen, möten föreningar vardag max 4h (fram till fred. Kl. 17.00):

700kr

Lilla salen:

300kr

Tillägg för dag före/efter evenemang:

300 kr

Bord:

10kr/st.

Stolar:

5kr/st.

Porslin:

10kr/kuvert

Kontakta Anneli Bylander 070-724 00 10.
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Bygdegården - Slättåkras hjärta
Vi är många som delar härliga minnen från Slättåkra bygdegård. Bröllop, dop, födelsedagsfirande
och julbord - för de flesta tillställningar passar bygdegården perfekt. Styrelsen i föreningen
Slättåkragården är relativt nytillsatt. En del förändringar var nödvändiga att genomföra när
styrelsen tog över för två år sedan. Bygdegården var till exempel tidigare andelsägd, vilket
innebar att alla andelsägare måste tillkallas inför större beslut. Andelen ägde man på livstid och
då flera ägare flyttat långt ifrån Slättåkra, försvårade detta styrelsens arbete avsevärt.
Idag är föreningen medlemsägd och en blygsam medlemsavgift ger föreningen en kontinuerlig
intäkt, vilket på sikt skapar en större ekonomisk trygghet för föreningen. Medlemmarna i
styrelsen delar på ansvaret för uthyrning och skötsel av bygdegården är uppdelat i jourveckor.
Det största ansiktslyftet genomfördes i vintras då både stora festsalen och serveringsdelen totalrenoverades. Man valde en klassisk och stilren ton för att alla som hyr ska kunna sätta sin prägel på
lokalerna med hänsyn till den aktuella tillställningens karaktär.
Styrelsen efterlyser svartvita foton från byn med omnejd att sätta upp i bygdegården. Hör av dig

till dem om du har något av intresse till skänks.
Vill du stötta föreningen med ett ekonomiskt bidrag är du alltid välkommen att bidra!
Varmt välkommen att hyra byns hjärta!

KRÄFTSKIVA
1 september
i Slättåkra bygdegård
Kl. 15.00

Brännbollsmatch bakom bygdegården

Kl. 17.00

Grillen tänds och festen startar i tältet.
Tag med vad ni önskar äta och dricka!

Swisha eller betala på plats, 50kr/familj. Swisha till 123 105 58 88
VARMT VÄLKOMNA!

Önskar styrelsen föreningen Slättåkragården
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Hyr badtunna eller partytält!
Hyr föreningens fräscha badtunna:
Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar och
1500kr/helg för icke medlemmar.
Nu finns det även partytält för uthyrning:
Lilla tältet (4 x 6 m):
300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar/helg.
Stora tältet (6 x 10 m):
600 kr för medlemmar och 1000 kr för icke
medlemmar/helg.
Ljusslingan är gratis att låna i samband med att med att man hyr tält om man är medlem. För övriga kostar den 200 kr.
Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Det går att betala kontant eller med
swish 123 037 65 41. Badtunnan eller tälten hämtas fredag och lämnas söndag.

KONTAKT
ADRESS

HEMSIDAN

VI FINNS PÅ FACEBOOK

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Slättåkra heter gruppen.

c/o Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 93 Slättåkra
073-156 93 76

Valberedningen:

076-806 90 88

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017/2018 via bankgiro 5814-6697
eller via swish 123 037 65 41.
Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

