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Med försommarhälsningar från styrelsen
I skrivande stund har den första tipspromenaden precis gått av stapeln. En vacker söndags-

eftermiddag i fullt solsken och med vårblommor i vägkanterna, var det många vetgiriga som
spatserade genom byn. Missa inte att vi arrangerar tipspromenader den första söndagen i månaden
fram till och med september. Ett arrangemang som lockar både unga och gamla att testa sina
kunskaper i allmänbildning.
En annan tradition som nyligen har ägt rum är Vårfint. Denna dag vårstädar vi både i lekparken
och vid bygdegården. Även vägkanterna blev rensade från skräp och i år fick både bron till baslägret och bron vid informationstavlan varsitt halkskydd. Efter genomfört arbete avslutade vi med att
grilla korv tillsammans vid bygdegården. Omkring tjugofem personer deltog och det blev en härlig

dag i vårsolen.
I början av september kommer styrelsen att bjuda in till workshop! Vid detta tillfälle vill vi
tillsammans med er i bygden ta ut riktningen för utvecklingen i Slättåkra. Handlingsplanen från
2012 behöver revideras. Datum kommer i nästa bygdeblad.
Är du en driftig person som vill vara med och påverka utvecklingen eller bidra praktiskt? Då ska du
ta chansen att anmäla ditt intresse till valberedningen för Slättåkra bygdeförening. Till hösten
kommer det att finnas några lediga platser i styrelsen. Styrelsen träffas en gång i månaden för att
planera aktiviteter etc. Vi har en tydlig ansvarsfördelning, men hjälps alltid åt i vårt uppdrag. Är
du nyinflyttad i Slättåkrabygden, är det om inte annat, ett ypperligt sätt att lära känna fler på
orten. Majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmar tackade ja just av denna anledning. Kontaktuppgifter till valberedningen finner du på sista sidan. Varmt välkommen till oss!

Trevlig sommar!
önskar
Styrelsen
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Tipspromenader
I år arrangerar föreningen tipspromenader vid fem tillfällen: 6/5, 3/6, 1/7, 5/8 och 2/9.
Start vid bygdegården mellan klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för barn och för
vuxna. Kostnaden är 20 kr/person. Finfina priser!

6/6

Fisketävling
För fjärde året i rad utmanas byborna att tävla om storfångsten! Tävlingen sponsras
av Wittlock fiske 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.

Bokbussen
Bokbussen stannar till varannan torsdag utanför förskolan kl. 16:45-17:00. Från och
med den 25 juni till 19 augusti gäller turlista för sommaren. Bokbussen kommer då
kl. 15:30-15:50 följande datum: 5/7, 19/7, 2/8 och 16/8.
Kontakt: bokbussen@halmstad.se eller 070-276 73 99

Ungdomsgården
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till ungdomsgårdens ledare. Även om antalet
medlemmar har minskat något har Gården har varit uppskattad av ungdomarna på
fredagskvällarna. Gården avslutades med Laserdome och pizza i Halmstad den 27/4.
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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Slättåkravandringar med Staffan Johansson
Följ med Staffan på vandring i bygden. Staffan berättar med inlevelse kring historiska händelser
och första vandringen sker i skrivande stund runt Gabelynga och Lindhult. Andra vandringen
innan sommaren blir runt Kärra och gårdarna där. Till hösten planeras två vandringar:
•

Kyrkobyn, prästgården, Ljungbergsdal

•

Alstorp/Alarp/Bergstugan/Nybygget/Mensalhemmanet

Håll utkik på Facebookgruppen ”Slättåkra” eller på informationstavlan i byn för datum. Detta ska
du inte missa!

Gymnastikföreningen Gnistan
Till hösten gör vi ett nytt försök med Idrottsskola för barn i åldrarna 6-12 år på torsdagar klockan
18-19. Ronny och Ulla Thorstensson ger barnen en möjlighet att prova på olika sporter och lekar i
Slättåkra Idrottshall. Mer information om detta kommer att presenteras i nästa Bygdeblad och på
GF Gnistans hemsida:
http://idrottonline.se/GFGnistanHalmstad-Gymnastik-Halmstad

OBS! Vi tar gärna emot nya föräldrar som vill vara ledare. Ju fler vi blir desto roligare!
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Hyr badtunna eller partytält!
Hyr föreningens fräscha badtunna:
Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar och
1500kr/helg för icke medlemmar.
Nu finns det även partytält för uthyrning:
Lilla tältet (4 x 6 m):
300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar/helg.
Stora tältet (6 x 10 m):
600 kr för medlemmar och 1000 kr för icke
medlemmar/helg.
Ljusslingan är gratis att låna i samband med att med att man hyr tält om man är medlem. För övriga kostar den 200 kr.
Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Det går att betala kontant eller med
swish 123 037 65 41. Badtunnan eller tälten hämtas fredag och lämnas söndag.

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 2017/2018 via bankgiro 5814-6697
eller via swish 123 037 65 41.
Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

