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Ett nytt verksamhetsår tar form 
 

Vi hoppas att ni alla känner er utvilade och är laddade inför hösten och ett nytt spännande verksamhetsår tillsam-

mans med Slättåkra bygdeförening. Det hinner hända en hel del i semestertider och styrelsen har nu startat upp hös-

tens arbete. Teknik– och fritidsförvaltningen valde att inte omförhandla avtalet gällande idrottshallen, så från och 

med den 1 september tar TF över driften av idrottshallen. Kampen om en idrottshallen var grunden till att förening-

en bildades en gång i tiden och även om föreningen skötte hallen med bravur, så är det bara en liten del av vad före-

ningen gör idag. 

Överklagan gällande skolan har fått avslag och den kampen kommer inte att drivas vidare. Det har varit en både 

lärorik och tuff period och vi är många som sörjer nedläggningen av Slättåkraskolan. Imponerande är ändå den 

styrka och gemenskap som ni, Slättåkrabor, har visat och byn är nu vida känd även långt utanför kommungränserna.  

Ungdomsgården fortsätter som förut, men med skillnaden att den nu organiseras av styrelsen och att det inte längre 

finns någon arbetsgrupp som ansvarar för den. Vi har haft ett uppstartsmöte och det kändes mycket positivt. Erfarna 

ledare tillsammans med nya förmågor har fått lämna synpunkter kring ungdomsgårdens organisation. Ett förenklat 

sätt för kommunikation och tydliga riktlinjer gör ledarskapet för ungdomsgården till ett kul uppdrag. Än så länge är 

vi sparsamma med marknadsföringen, men vi hoppas och tror att fler ungdomar ska söka sig till Slättåkra ungdoms-

gård.  

I höst och vinter har vi planerat för traditionell lökplantering och julmarknad. Årsmötet har vi valt att lägga upp på 

ett annorlunda sätt i år. Styrelsen bjuder in till årsmöte en vardagskväll och därefter förvandlas kalkonmiddagen till 

en fest för alla i byn med omnejd. Den främsta anledningen till detta är att styrelsen vill skapa ett evenemang som 

tilltalar en större målgrupp.  

Vi vill även passa på att nämna att det finns en plats ledig i styrelsen inför kommande verksamhetsår. Anmäl ditt 

intresse till valberedningen. Telefonnummer finner du på sista sidan. 

 

Varma hälsningar 

Styrelsen 

SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD 
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Bastu Varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle. 

  Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

Tjejbastu Första lördagen varje månad, från november till mars, eldar vi för bara tjejer i       

  bastun. Datumen det gäller är: 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3. Det kostar 50 kr/tillfälle och  

  det måste vara minst tolv föranmälda per tillfälle för att vi ska elda. Vi behöver  

  hjälp med att hålla glöden igång och vill därför att du hör av dig till    

  Kristina Abrahamsson om du kan hjälpa till. Smsa till 073-156 93 76 eller skicka ett 

  PM via Facebook. 

2/10  Storstädning i bygdegården 

  Start kl. 10:00. Bygdegårdsföreningen bjuder på korv med bröd. Välkommen! 

22/10 Höstfint 

  Vi samlas klockan 10:00 i lekparken. För fjärde 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. Dessutom ska 

  det sättas upp fler fågelholkar och minnestavlorna, som eleverna fick göra på      

  skolav slutningen, ska grävas ner vid lekplatsen. Medtag hinkar, spadar och matsäck. 

  Ta gärna med reflexväst. Vi tänder grillen vid 12:30. Varmt välkommen! 

2/11  Årsmöte 

  Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte onsdagen den 2/11 kl. 19:00 i Slättåkra  

  bygdegård. Föreningen bjuder på fika. Föranmälan sker via info@slattakra.com eller 

  sms till 073-156 93 76. Det går också bra att anmäla sig via inbjudan på Facebook. 

12/11 Kalkonfest 

  Lördagen den 12/11 kl. 18:30 är det dags för Slättåkras kalkonfest i bygdegården!  

  Traditionell kalkonmiddag med dessert. Bandet Backdropz höjer stämningen till ta- 

  ket. Det här är festen, som du inte får missa! Anmälan till festen sker via inbetal- 

  ning av 200kr/person via vårt bankgiro 5814-6697 senast den 31/10. Skriv gästernas 

  namn i meddalandefältet. Varmt välkomna! /Styrelsen 

3/12  Julmarknad 

  Traditionell julmarknad i Slättåkra bygdegård kl. 14:00-17:00. 150 kr/bord.             

  För anmälan eller frågor kontakta Anna Karlsson på 070-510 61 44 (efter kl. 15:00). 
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Hyr badtunna! 

Du har väl inte missat att du kan hyra föreningens 

badtunna till ett mycket fördelaktigt pris? Nu när 

kvällarna blir kyliga och mörkret smyger sig på, är 

det stor mysfaktor att kunna krypa ner i ett varmt 

bad utomhus. Boka den till familjemys, förfest, mö-

hippa, svensexa, barnkalas eller vad du vill. Kost-

naden är 500 kr/helg för medlemmar och 1500kr/

helg för icke medlemmar. Badtunnan hämtas fre-

dag och lämnas söndag. 

Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Du kan även skicka en intresseför-

frågan via badtunna@slattakra.com Det går att betala kontant eller med swish. 

 

Välkommen att hyra bygdegården  

Kontakta Stig Bengtsson på 035-691 47 om du vill hyra bygdegården till möten eller festligheter. Byg-

degården är nu utrustad med Wifi! Du hittar även information om uthyrning på 

www.bygdegardarna.se/slattakra  

Det går även att hyra bord och stolar från bygdegården. Borden kostar 20 kronor/st. och stolarna kos-

tar 5 kronor/st.  

 

4H startar upp i Slättåkra i höst 

4H startar upp i Slättåkra i höst! Håll utkik i Slättåkras Facebook-grupp för mer information. 

 

Till minne av Astrid Johansson 

Styrelsen vill med dessa rader hedra minnet av Astrid Johansson. Astrid valde att testamentera en 

generös gåva till föreningens ungdomsverksamhet.  
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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: 076-346 84 84 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017 via bankgiro 5814-6697. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 

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

Förening 300:-       Företag 300:- 

KONTAKT 

Välkomna till höstens verksamhet i Gf Gnistan!  

Barn-och ungdomsverksamhet i Slättåkra idrottshall  

Start: 2016-09-15 - 2016-12-08 med uppehåll v. 44 

 2017-01-12 - 2017-04-06 med uppehåll v. 8 

Terminsavgift: 100kr  

 

Torsdagar kl. 17:00-17:45   

Barn födda -11 , -12  

Anmälan på mail till Fia Emanuelsson: fia.emanuelsson@hotmail.com   

Max 15 barn   

  

Torsdagar kl. 18:00-19:00  

Barn födda -10 eller tidigare  

Anmälan på mail till Christian Öhrvall: hotrod34an@gmail.com  

Max 20 barn   

  

Lättgymnastik utan hopp med fokus på styrka och rörlighet.   

Måndagar kl. 19:00 - 20:00 i Slättåkra idrottshall  

Start: 2016-09-19 - 2016-12-12 

 9/1 -2017-01-09 - 2017-04-03 

Ledare: Ronny  

Terminsavgift: 200kr   

  

Konditionsgympa till latinorytmer i Slättåkragården  

Onsdagar kl:19:00 - 20:00  

Start: 28/9 

Ansvarig: Britt Holmqvist  

Anmälan till Marianne Larsson: marlar2011@live.com 

Terminsavgift: 350kr 

 

ANSLAGSTAVLA 
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