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Ordföranden har ordet 
 

Verksamhetsåret är i full gång och styrelsen arbetar just nu med att förbereda vårens aktiviteter. På 

nationaldagen blir det premiär för Slättåkras fisketävling och vi hoppas på både stora och små delta-

gare. För att uppmärksamma våra vandringsleder bjuder vi in till tipspromenad i början av maj. 

 

Framför allt inriktas nu vårt arbete på att skolan ska få vara kvar. Bygdeföreningen har skickat in 

en skrivelse till Barn– och ungdomsnämnden och uppmanar er alla att via Halmstad kommuns   

hemsida fylla i formuläret för synpunkter innan den 15 maj. Återigen måste vi slå oss ihop och 

kämpa för skolans existens, men skam den som ger sig! 

 

För hur det än är enades vi i Slättåkra om mottot - en landsbygd med framtidstro. I detta ligger vår 

styrka, att vi tillsammans sätter tron till livet på landet. 

 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra bygdeförening 

Barn– och ungdomsnämndens förslag hotar Slättåkraskolan 

 
Förslaget som presenterades för Barn– och ungdomsnämnden i slutet av mars handlar om att skolor 

med färre än etthundra elever bör avvecklas. Argumenten, som presenteras, är att den framtida skol-

organisationen måste bli mer resurseffektiv samt att kvaliteten i undervisningen bör höjas.  

 

Alla, som har anknytningar till Slättåkraskolan, vet att kvaliteten där är av hög kvalitet. Eleverna 

har dessutom en lugn och trygg arbetsmiljö. Detta understryks av Skolinspektionens rapport från 

2011, då Slättåkraskolan inte fick någon anmärkning (Skolinspektionen, 2011).  

 

Styrelsen har skickat in en skrivelse till Barn- och ungdomsnämnden och kommer att bjuda in politi-

kerna till ett möte så snart som möjligt. Vi vill uppmana alla att skicka in synpunkter via formuläret 

som finns på Halmstads kommuns hemsida innan den 15 maj:  

 

http://www.halmstad.se/forskolaskola/grundskola616ar/framtidensskolorganisation/

tycktillomframtidensskola.12765.html 

 

ALLA ÄR LIKA VIKTIGA! 

SKRIV HELLRE ÄN INTE ALLS! 

 

Vi kommer att samla in namnunderskrifter och behöver även här hjälp. Personer fyllda 18 år samt 

folkbokförda i Halmstads kommun är berättigade att underteckna. Formulär kommer att finnas på 

hemsidan inom kort. Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till Barn-och ungdomsnämndens 

ordförande tillsammans med namnunderskrifter från Kvibille och eventuellt Holm.  

 

För att följa utvecklingen är det viktigt att ni håller koll på hemsidan veckorna framöver! 
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INBJUDAN 

INBJUDAN 

- Det är dags att uppdatera Slättåkras handlingsplan 2012 

Slättåkra handlingsplan 2012 är den största byggstenen i drivkraften bakom Slättåkras   

utveckling de tre senaste åren och anledningen till att orten har uppmärksammats av      

media, anslutits till fibernätet samt att förslaget angående byte av postortsnamn har slagit 

igenom.  

Inbjudan vänder sig till alla som var med i framtidsverkstaden, kontaktpersoner inom de 

konkreta arbetsområdena, driftiga personer i allmänhet samt alla nyinflyttade, som vill 

skapa ett socialt nätverk i byn. 

Vi träffas vid två tillfällen. Vid det första tillfället utvärderar vi de konkreta arbetsområden, 

som kontaktpersonerna har drivit och därefter handlingsplanen från 2012. Vi beslutar vad 

som behöver uppdateras och funderar kring nya konkreta mål för Slättåkra. Vid andra till-

fället sätter vi ihop konkreta mål för nästkommande treårsperiod och uppdaterar handlings-

planen till 2015.  

 

När? 18 maj 18.30. Tillsammans bestämmer vi datum för uppföljningen. 

Var? Slättåkra bygdegård.  

Fika ingår. Anmälan och frågor till info@slattakra.com eller 072-189 22 96. 

 

Varmt välkomna! 

30/4 VALBORGSMÄSSOAFTON 

Traditionellt valborgsmässofirande vid Slättåkragården kl. 20.00. Kyrkokören sjunger och 

talare hälsar våren välkommen. Bålet tänds kl. 21.00. Kaffe, lotteri- och korvförsäljning.   

Kvällen avslutas med ett storslaget fyrverkeri!     

       

                          Varmt välkomna önskar föreningen Slättåkragården.   

HÄNDER I BYN 



HÄNDER I BYN 

BASTU 

 Vedeldad bastu varje fredag! Det kostar 40 kr/gång. 

 Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

 

26/4 VÅRFINT! 

 Vi träffas i lekparken klockan 11.00 och tillsammans plockar vi skräp och krattar. 

 Grillen tänds 12.30 (medtag det du vill grilla). Vi avslutar med godisregn för alla 

 barn,  som har varit med och hjälp till . Välkomna! 

 

3/5 TIPSPROMENAD 

 Söndagen den 3 maj klockan 15.00. Samling vid församlingshemmet. En tipsrunda 

 för vuxna och en för barn. Kostnad är 20 kr/person. Vinnarna meddelas via hemsidan. 

   

18/5 SLÄTTÅKRAS HANDLINGSPLAN 2012  

 Möte i bygdegården. Se inbjudan på föregående sida. 

 

6/6 FISKETÄVLING!  

 Samling hos Örjan och Pernilla, Brogård, klockan 13.00. Vi inleder med information 

 från Suseåns vattenråd samt regler för tävlingen. Invägning och prisutdelning   

 klockan 15.00. Oskarströms friluftsfrämjande deltar och pratar om småkryp i och  

 omkring vattendrag. Kostnadsfritt! 

 

27/6 TÄVLINGSDAG MED HÄSTLOPPIS 

 Välkommen till en liten lokal tävlingsdag där Alla-Kan vara med! Har du en häst   

 eller ponny så finns det en klass som även du kan vara med i! 

 Första start klockan 10.00 hos Miranda & Einar Lysell i Bårarp, Slättåkra. 

 Även loppis! Har du hästsaker du vill sälja? Ta med dem, det kostar inget, men     

 meddela att ni kommer! För mer information http://www.bararp.com 

 

4-5/7 SOMMARMARKNAD 

 Sommarmarknad på Mossarps gård klockan 11.00-16.00.  

 Ingen föranmälan eller avgift. Säljare tar med eget bord. Vid regn blir det baklucke-

 loppis. Vid frågor kontakata Maggan 070-721 14 44. Välkomna! 
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KONTAKT 

ADRESS    HEMSIDAN   VI FINNS PÅ FACEBOOK 

Slättåkra Bygdeförening  www.slattakra.com Slättåkra heter gruppen. 

Havseredsvägen 12   info@slattakra.com 

313 91 Oskarström 

072-189 22 96 

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:- 
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INFORMATION 

Slättåkrafilmerna finns fortfa-

rande till försäljning 

Slättåkrafilmerna finns ännu till försälj-

ning på DVD. Alla tre filmerna (1968, 1972, 

2002) ligger i samma fodral och kostar 

200kr. Kontakta Simon Johansson 073-046 

10 91. Filmerna säljs vid olika evenemang.  

 

Företagare syns på hemsidan 

Företagare, som är medlemmar i föreningen, 

är välkomna med sina kontaktuppgifter till 

info@slattakra.com. Dessa kommer då att 

synas under en egen flik på hemsidan, ett 

bra sätt att marknadsföra sig på hemma-

plan. 

 

 

 

 

Välkommen att hyra bygdegården  

Kontakta Stig Bengtsson på 035-691 47 om 

du vill hyra bygdegården till möten eller fest. 

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 kostar 5 kronor/st. 

 

Kom ihåg att... 

Nästa bygdeblad utkommer i augusti. 

Privatpersoner, företag och föreningar, som 

är medlemmar, är varmt välkomna att höra 

av sig till styrelsen för att vara med. 

Hör av dig i god tid.  


