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Försommarhälsningar från styrelsen
Visst är det galet vad tiden går fort! Innan sommarledighet vill vi i styrelsen förmedla vad som är

på gång framöver. Vi fortsätter med traditioner som fisketävling på Nationaldagen och tipspromenader. Av de svar som vi har fått in, via den enkät som lades ut på vår Facebooksida i våras, kan vi
dra slutsatsen att ovanstående är uppskattade aktiviteter. Det kommer fler besökare för varje år,
vilket ger oss energi att fortsätta arbetet.
Andra intressefrågor som lyftes i enkäten var bland annat skolan, trafiksäkerhetsfrågor och att
man gärna vill ha tillgång till ett utegym i byn. Gällande skolan undersökte styrelsen möjligheterna
att driva skolan vidare, men beslutade under föregående år att det inte fanns tillräckliga resurser
för att driva frågan ytterligare. Trafiksäkerhetsfrågor är ett pågående arbete och en skrivelse angå-

ende cykelbana till Kvibille, i samband med att vi får nytt VA-system under 2018, är inskickad till
berörda enheter. Halmstads kommun har meddelat att de inte intresserade av att bidra i frågan,
dels då den totala budgeten för cykelbanor är för liten för att rymma ett sådant projekt samt att väg
678 tillhör Trafikverket. I styrelsen fortsätter diskussionerna kring hur vi kan hitta andra lösningar.
Arbetet med att uppdatera Slättåkras handlingsplan kommer att fortsätta under hösten. Ett samarbete med föreningen Slättåkragården är i inledningsskedet och vi har förhoppningar om att det ska
gynna er alla.
Till hösten har vi en plats ledig i styrelsen, så är du intresserad av utvecklingsfrågor, att hitta på
aktiviteter eller bara umgås med ett glatt gäng, är du varmt välkommen att ta kontakt med valberedningen. Telefonnumret hittar du på sista sidan.

Trevlig sommar!
önskar
Styrelsen
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Tipspromenader
I år arrangerar föreningen tipspromenader vid fem tillfällen: 7/5, 4/6, 2/7, 6/8 och 3/9.
Start vid bygdegården mellan klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för barn och för
vuxna. Kostnaden är 20 kr/person.

6/6

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

av Wittlock fiske, Vapensmedjan och Go Nature, så fina priser utlovas. Samling
på Brogård (Örjan & Pernilla Ljungeks gård), klockan 13.00. Invägning och prisutdelning sker senare samma eftermiddag. Försäljning av fika. Att deltaga i tävlingen
är gratis.

15/6

Bokbussen kommer kl. 16:45-17:00 vid gamla skolan.
I sommar kommer bokbussen även den 20/7 samt den 17/8 kl. 15:30-15:50. Till hösten kommer Bokbussen att besöka Slättåkra varannan vecka istället för en gång i

månaden.

Närtrafik
Närtrafik är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det sällan eller aldrig
går någon buss. Läs mer om villkoren på http://www.hallandstrafiken.se/nartrafik eller ring Hallandstrafiken på 0771-750 700.

Ungdomsgården
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till ungdomsgårdens ledare. Gården har varit uppskattad och
omkring 20-30 ungdomar har besökt den på fredagskvällarna. Gården avslutades med en Lisebergsresa den 20/5. Verksamheten fortsätter till hösten i vanlig ordning.

Ung i Halland
Är du mellan 13-25 år med en grym idé som du vill förverkliga? Kolla då in Ung i Hallands hemsida: http://lluh.se/ung-i-halland/
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Slättåkragården en gemensam tillgång
Slättåkragården är en av Hallands största bygdegårdar och numera kanske Slättåkras viktigaste
samlingslokal. Här finns lokaler för alla typer av event såsom bröllop, studentfirande, föreningsmöten, gruppaktiviteter m.m. Bygdegården har förutom en stor och rymlig sal med högt i tak,
även ett välutrustat kök samt en mindre konferenslokal på andra våning. Numera finns även tillgång till trådlöst nätverk.
Priser
Stora salen utan kök – 1200 kr
Stora salen med kök – 1500 kr
Lilla salen – 300 kr
Bord – 10 kr/styck
Stolar – 5 kr/styck
Ställplats husbilar – 150 kr/dygn (inkl. tillgång till toalett, dusch och wifi)
Så här bokar du!
Kontakta bokningsansvarig Anneli Bylander på 070-557 94 74 eller anneli.bylander@gmail.com.
Vi håller på att ta fram ett digitalt bokningssystem för bygdegården och kommer att gå ut med
mer information så fort det är i drift.
Ideell förening med ny styrelse
Bygdegården ägs av föreningen Slättåkragården, som är en ideell förening med syfte att driva och
värna om bygdegården som allmän samlingslokal. Då föreningen är en ideell förening är den beroende av att det finns krafter som är villiga att lägga sin tid och sitt engagemang för bygdegårdens
bästa och för att få verksamheten att gå runt. Vid det senaste årsmötet fick föreningen till stora
delar en ny styrelse med många nya ansikten. Ny styrelseordförande är Kenneth Lysell och övriga
styrelsemedlemmar är Anna-Grethe Sörensen, Anneli Bylander, Tobias Jakobsson, Robin Jansson, Cathrine Nevland och Torbjörn Kristiansson.
Bli medlem och stötta bygdegården
Styrelsen kan göra mycket, men att driva och underhålla en så stor byggnad kräver en hel del arbete och du kan bidra. För att stötta föreningen och styrelsens arbete kan du bli medlem i föreningen. Medlemskap kostar 100 kr per person och år samt 300 kr för förening.
Som medlem får du medlemsavgiften i rabatt när du bokar en lokal i bygdegården (rabatten ges
vid ett tillfälle per medlemsår).
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till Bankgiro nr 885-8078 eller swisha till
123 105 58 88 (märk betalningen med ”Medlem” + ditt namn)
Hör av dig
Tveka inte att höra av dig till oss om du vill boka lokal i Slättåkragården eller har någon fråga.
Glöm inte Slättåkragården är en gemensam tillgång och finns för att tillmötesgå ditt behov av
samlingslokal.
Kontaktuppgifter
Ordförande: Kenneth Lysell 070-449 96 24, kennethicopal@home.se
Bokningar: Anneli Bylander 070-557 94 74 anneli.bylander@gmail.com
/ Styrelsen, Föreningen Slättåkragården
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Hyr badtunna!
Hyr föreningens fräscha badtunna.
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 intresseförfrågan via badtunna@slattakra.com
Det går att betala kontakt eller med swish.

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 via bankgiro 5814-6697.
Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

