
Sommaren 2016 

 

Med varma hälsningar från styrelsen 
 
Snart tystnar de glada tillropen på skolgården, men vi hoppas att de flesta barn och föräldrar har hunnit landa i beslutet om 

nedläggningen av skolan. Det var ett tråkigt besked och det hade varit önskvärt att fler politiker hade kunnat se fördelarna med 

en skola i Slättåkra. Vi sätter vårt sista hopp till överklagan och skulle inte det gå vägen, får vi tillsammans hitta andra mötes-

platser. För inte är Slättåkra en sovande by inte! 

Det är försommartid och det råder full aktivitet i byn. Arbetet med affären fortskrider och de första hyresgästerna har redan 

flyttat in. Odlandet både i Tillsammansodlingen, på Kyrkbygård och alla större gårdar är i full gång. Ett extra tack vill vi rikta 

till Kenneth och Birthe m.fl för de vackra planteringarna nere vid gångbron. Det ser så trevligt ut och ni är guld värda! 

Vi i styrelsen fortsätter vårt arbete med att skapa nya traditioner och håller på att organisera föreningens uppdrag. Avtalet med 

Teknik– och fritidsförvaltningen gällande driften av idrottshallen är uppsagt och innan sommaren kommer förhandlingar kring 

ett eventuellt nytt avtal att äga rum.  

Ungdomsgårdens organisation kommer också att ses över inför hösten. Per, Agneta och Emma, som sköter om gården idag, 

har meddelat att de inte vill fortsätta till hösten. Därför har styrelsen beslutat att driva ungdomsgården i ett testår, för att sedan 

kunna fatta beslut om gårdens framtid. Ungdomsgården i Slättåkra är en välfungerande verksamhet, som vi är stolta över och 

därför vill vi gärna ha in förslag och idéer på hur verksamheten skulle kunna utvecklas.  

Något vi tycker saknas i byn är ett traditionellt midsommarfirande och kanske någon annan festlighet för stora och små. Sty-

relsen efterlyser därför en eller flera festfixare. Hör av dig till oss om du är intresserad. Dessutom ställs en plats till förfogande 

i styrelsen inför nästa verksamhetsår. Om du vill vara med i vårt glada gäng, hör du av dig till valberedningen i sommar. 

Till sist vill vi önska er alla en härlig sommar! 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   Styrelsen från vänster: David Bylander, Sara Zackrisson, Örjan Ljungek, Kristina Abrahamsson, 

   Anna Karlsson, Simon Johansson, Mikaela Larsson, Michelle Hansen och Kristian Bengtsson. 
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Bastu Varje fredag! Det kostar 40 kr/gång. 

  Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

 

  Tipspromenader 

  I år arrangerar föreningen tipspromenader vid fem tillfällen. Första söndagen varje  

  månad från maj till september med start mellan klockan 14:00-16:00. Det finns        

  frågor för barn och för vuxna. Kostnaden är 20 kr/person.  

5/6  Starten är vid jaktstugan i Döbla mellan kl. 14:00-16:00. Rundan är tillgänglig med  

  barnvagn. 

3/7  Starten är vid bygdegården mellan kl. 14:00-16:00.  Rundan är tillgänglig med barn 

  vagn. 

7/8  Starten är vid parkeringen i Biskorpstorp mellan kl. 14:00-16:00. Rundan är EJ till 

  gänglig med barnvagn. 

4/9  Start meddelas i kommande bygdeblad. 

   

6/6  Fisketävling 

  För andra året i rad utmanas byborna att tävla om storfångsten. Tävlingen sponsras 

  av Wittlock fiske, Vapensmedjan och Go Nature, så fina priser utlovas. Samling  

  hemma hos Örjan och Pernilla, Brogård, klockan 13.00. Invägning och prisutdelning 

  senare samma eftermiddag. Det kostar ingenting att medverka i tävlingen, men fika 

  kommer att serveras till självkostnadspris.  

 

3/7  Hästtävling - Alla kan 

  Välkommen på hästtävling i Slättåkra - Alla kan. Tävlingsdag med hästloppis.  

  Första start är klockan 10:00. Mer information finns på hemsidan under   

  ”Detta händer” på www.bararp.com 
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Hyr badtunna! 

Styrelsen tog i våras beslut om att köpa in en badtunna till föreningens medlemmar. Den är nu 

färdigställd och redo för uthyrning. Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar och 1500kr/helg för 

icke medlemmar. Badtunnan hämtas fredag 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 kontakt eller med swish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2016 via bankgiro 5814-6697. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 

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

Förening 300:-       Företag 300:- 

KONTAKT 

Möte om Ungdomsgården inför 2016/2017 
 

Hej! 

 

Är du en engagerad person, som tycker att ungdomarna i byn även fortsättningsvis ska ha någon-

stans att hänga på fredagskvällarna? Kom då till mötet onsdagen den 15/6 kl. 18:00 i skolmatsa-

len. 

 

Vi kommer bland annat att diskutera hur gården har fungerat fram tills idag och hur vi kan tänka 

framåt. Det är viktigt med stor uppslutning, då styrelsen tar över verksamheten ett testår. Vi har 

inte möjlighet att ensamma driva ungdomsgården utan hjälp från föräldrar och bybor, så kom och 

se hur du kan hjälpa till för våra ungdomars skull. 

 

Väl mött! 

 

Kristina Abrahamsson & Anna Karlsson 
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