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Ordföranden har ordet 
 

Nu råder det återigen full aktivitet. Semestern är slut och skolorna har börjat. Det är läxor, diverse inköp, 

svampplockning och mötestider om vartannat. I styrelsen råder det nystart efter sommaren och vi håller på 

att planera höstens traditionella aktiviteter, såsom årsmöte och julmarknad. Samtidigt sammanställer och 

avslutar vi ytterligare ett verksamhetsår. Tiden har verkligen gått fort och vi trivs med att få driva  

utvecklingen i byn och dess omnejd. 

 

Inför nästa verksamhetsår ställs några platser i styrelsen till förfogande. Är du en driftig person med ett 

brinnande engagemang för Slättåkra och dess utvecklingsmöjligheter? Eller är du nyinflyttad och vill lära 

känna nya människor? Då ska du ta kontakt med valberedningen och anmäla ditt intresse. 

 

För engagemang saknas det inte i Slättåkra. Vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla frivilliga insatser 

under det gångna året. Ni vet vilka ni är och hur mycket ni betyder för oss! 

 

Med önskan om en härlig höst 

 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra bygdeförening 

Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskväll 
- För företagare och företagsamma 
 

När?  20 oktober 2014 kl. 18:30 

Var?  Slättåkra bygdegård 

Kostnad? Ingen - alla ska ha möjlighet att komma. Fika ingår 

 

Kvällen arrangeras varje halvår för dig, som antingen är företagare eller bara intresserad av en aktiv bygd. 

Syftet med kvällarna är att hålla liv i en diskussion om att driva egna projekt, som ett företag eller ideellt. 

Med tiden kommer du samla på dig erfarenheter som göra att det inte längre känns så svårt att ta vara på en 

möjlighet. 

 

Kvällens tema är omställning till en hållbar utveckling. Ekonomen, Peter Wolfhagen, har de senaste  

femton åren ifrågasatt den globala ekonomins utveckling och drivkrafter. Han gör en omvärldsanalys för 

att belysa de problem vi står inför. Lösningen är småskalighet. En stor möjlighet för verksamhet i Slättåkra 

och de som förstår vart vi är på väg.  

 

Anmälan senast 13/10 (helst omgående) till: 

 

Jesper Sandström , 072-715 21 52 eller jesper@halmstad.net 

Bygdeföreningens företagarnätverk 
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HÄNDER I BYN 

Bastu Varje fredag! Det kostar 40 kr/gång. 

  Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

 

Tjejbastu Utöver damernas tid på fredagar, träffas tjejer i alla åldrar några lördagar om 

  året. 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 15/9. 200kr/termin. 

  Barngympa start 18/9. 100kr/termin. 

  Lilla gruppen (2009/2010) kl. 17:00-17:45. Anmälan till Carinna_p@hotmail.com.  

  Stora gruppen (2008 eller äldre) kl. 18:00-18:45. Anmälan till  janci@banhof.se. 

 

20/10  Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskväll 

  Klockan 18.30 i Slättåkra bygdegård. Fika ingår. Anmälan senast den 13/10 till 

  Jesper Sandström 072-715 21 52 eller jesper@halmstad.net 

 

15/11  Slättåkra bygdeförenings årsmöte 

  med middag och dans i Slättåkra bygdegård. Farozon spelar. Lottförsäljning. 

  Medlemmar, som kommer till årsmötet 18.30, betalar 100kr/person. 

  Icke medlemmar eller gäster till festen 20.00 betalar 200kr/person. 

  Anmälan skickas till info@slattakra.se eller ring 035– 670 86. Betala sedan in 

  anmäl ningsavgiften via vårt bankgiro 5814-6697. 

  Skriv gästernas namn i meddalandefältet. 

   

6/12  Julmarknad  

  I Slättåkra bygdegård kl. 11:00-14:00. 

  150 kr/bord. Kontakta Mikaela Larsson 070-926 26 11 

 

 



ADRESS    HEMSIDAN   VI FINNS PÅ FACEBOOK 

Slättåkra Bygdeförening  www.slattakra.com Slättåkra heter gruppen. 

Havseredsvägen 12   info@slattakra.com 

313 91 Oskarström 

035-670 86 

Valberedningen: 076-346 84 84 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2014 via bankgiro 5814-6697. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 

Familj 225:- (ange antal barn samt ålder)  Vuxen  100:-  

Förening 300:-       Företag 300:- 

KONTAKT 

Efterlysning! 

Kyrkokören söker fler körsångare! Kom och prova på att 

sjunga i kör! Gammal som ung, kort eller lång. Gärna basar 

och tenorer! 

Vi övar i Kvibille församlingshem på torsdagar kl.19-21, med 

en liten fika i pausen. Kom du också och var med i vårt glada 

gäng! 

Undrar du över något? Hör av dig till Helena: 

035-19 24 32/helena.palm@svenskakyrkan.se 

470 orkidéer hittades 
 

Orkidévandringen under midsommarhelgen lockade femton personer att gå från församlingshemmet, upp mot 

Ry och ner över Lilla Bolets marker. På två timmar hittade vi 470 st. grönvita nattvioler. Ett fantastiskt resul-

tat! Några deltagare rapporterade sedan att de hittade grönvita nattvioler i sina egna vägkanter, efter att de 

hade lärt sig var man letar. Vi letade även efter den ovanligare nattviolen, men utan resultat. Den återstår att 

upptäcka. 

 

Hälsningar 

 

Jesper Sandström 

ANSLAGSTAVLA 

Maggans hörna! 

Kebab och hamburgare mitt i Slättåkra!  

Öppet tis-sön kl. 15:00-20:00 

Varmt välkomna! 

önskar  

     Lillen 
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