SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD
www.slattakra.com
Våren 2016

Ordföranden har ordet
Låt våren komma och mota bort denna dystra vinter. Jag behöver vårblommor och solljus. Knoppar som brister,
ljuvt fågelkvitter och en varm bris - hur längtar man inte just nu. Det är inte ofta jag känner mig trött, men i år har
rådande omständigheter tagit på krafterna.
I snart ett års tid har vi i Slättåkra kämpat för skolans överlevnad. Det har varit slitsamt och det har varit tungt, men
det engagemang som ni har bidragit med, har drivit kampen framåt. Trots våra påtryckningar, starka motargument
och stora frågetecken kring hur en eventuell avvecklingen praktiskt skulle kunna utformas, ser det inte ljust ut för
Slättåkraskolan. Alla möten, skrivelser och samtal har dock inte varit förgäves. De har svetsat samman byborna.
Kontaktnät har skapats. Frustation, besvikelser och tårar har blandats med lättnad, glädje och skratt. Jag vill säga att
de allra flesta har engagerat sig på något sätt och att jag har fått många nya vänner.
Även utanför byn har vi haft ett fantastiskt stöd i skolfrågan. Uppmuntrande ord, glada tillrop och långa diskussioner har gett oss självförtroendet att kämpa vidare. Engagerade i andra kommuner, andra orters föräldraföreningar,
politiker, kyrkan, fackliga organisationer och alla Halmstads kommuns samhällsföreningar ställer sig bakom oss i
våra argument för att behålla den lilla, framgångsrika skolan i Slättåkra. Inte minst i väntan på alla nya kommuninvånare som beräknas flytta in under 2016.
I skrivande stund är det bara några få dagar kvar innan vi får beskedet. Avvecklas skolan kommer byn att stå inför
stora utmaningar. Hur bibehåller vi sammanhållning och engagemang på orten? Hur verkar vi för naturliga mötesplatser i Slättåkra? Hur håller vi liv i vårt varumärke om en landsbygd med framtidstro?
Styrelsen har diskuterat och beslutat att i år ska vi verka för många gemensamma aktiviteter. Vårfint, fisketävling
och tipspromenader är redan inbokade i kalendern. Lite spex, en överraskning och eventuellt en fest finns det dessutom tankar kring. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta tag i avtalet med idrottshallen och att verka för integrationsfrågor med tanke på att inflyttningen på Spenshult närmar sig. Dessutom är handlingsplanen verkligen i behov
av en revidering, men det får vänta lite till, då vi inte vet hur vi har det med någonting just nu.
Det är väl tur att hoppet är det sista som överger människan och att det inte finns något ont som inte har någonting
gott med sig? Ni ska se att allting löser sig, bara solen börjar värma det som har varit fruset och kallt.

Kristina Abrahamsson
Ordförande i Slättåkra bygdeförening
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Bastu

Varje fredag! Det kostar 40 kr/gång.
Damer

15.30-17.00

Herrar

17.00-20.00

Tjejbastu Utöver damernas tid på fredagar, träffas tjejer i alla åldrar några lördagar på
vintern. Vi hjälps åt att elda och det kostar 40kr/gång. Mer information sprids via
Slättåkras Facebook-grupp samt nere på anslagstavlan i byn.
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Kommunfullmäktige tar beslut om Slättåkraskolan
Holms föräldraförening arrangerar manifestation mot nedläggningen av skolorna i
Holm och Slättåkra. Det går bra att ansluta från kl. 17:00 och därefter kan alla som
har möjlighet följa med in och lyssna på sammanträdet. Slättåkra skolförening har
lämnat in en fråga som kommer att besvaras av Barn- och ungdomsnämnden.
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Slättåkra får postadress 313 93 Slättåkra
ÄNTLIGEN! Tänk att processen tog fyra år och att det nu är beslutat och genomfört.
Det mesta sköts per automatik, men glöm inte att meddela vänner, bekanta och de
företag eller organisationer som inte hämtar adressuppgifter från Skatteverket eller
Statens personadressregister.
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Vårfint!
Denna härliga tradition som låter hälsa att våren är här! Vi samlas i lekparken
kl. 10:00 för att tillsammans vårstäda byn. Grillen tänds kl. 12:30. Medtag det du vill
äta, trädgårdsredskap och ett glatt humör. Självklart avslutar vi arbetet med godisregn för alla barn!
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Tipspromenader
I år arrangerar föreningen tipspromenader vid fem tillfällen. Första söndagen varje
månad från maj till september med start klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för
barn och för vuxna. Kostnaden är 20 kr/person. Datumen är 1/5, 5/6, 3/7, 7/8 och 4/9.
För första rundan går starten vid församlingshemmet. Övriga annonseras ut i nästa
Bygdeblad.

VÅREN 2016

SIDA 3

HÄNDER I BYN
Nytt liv i Slättåkraaffären
Spänd av förväntan går jag ner till den gamla affärslokalen. Den ljusrosa byggnaden ser ut att
vara i gott skick, men en container full med byggmaterial vittnar om att det är någonting på gång.
Jag har stämt träff med Jonas Angel, Slättåkras egen byggherre. Jag är barnsligt nyfiken på hur
det kommer att ser ut när allt är klart och när Jonas börjar berätta, blir jag allt annat än besviken.
Jonas väljer att se möjligheter i allt och när affären blev till salu lade han genast ett bud. Det verkade gå vägen och bygglovet var så gott som klart, när banken gav avslag. Efter rotation i finanserna gav banken med sig och i april förra året kunde han köpa affärslokalen. Bygglovet gick igenom utan problem och i höstas drog arbetet i gång. I genomsnitt är två byggarbetare igång med
projektet och från idé till färdigställande, beräknar Jonas att projektet tar ungefär två år.
Två av lägenheterna är redan uthyrda och i slutet av maj beräknas en tvårummare (75m²) stå
klar. Jonas flikar in att han gärna vill premiera boende i byn och att man kan kontakta honom om
man är intresserad av att hyra en utav lägenheterna. I juli beräknas en lite större tvårummare
(80m²) bli färdig, som även den väntar på potentiella hyresgäster. Jonas berättar vidare hur det
först var tänkt att bli tre lägenheter och sedan en fjärde när ”Klipp-Eva” avvecklar sin verksamhet. Nya idéer tog form och slutligen blir det fem lägenheter i affären, varav ”Klipp-Evas” blir den
största på 92m².
Vi fortsätter rundvisningen i lokalerna och det slår mig vilka möjligheter som finns, om man bara
väljer att se dem. Väggarna är gipsade och elen är framdragen. En trappa är flyttad och avloppsrören är på plats. På frågan om byggarbetarna har gjort några exceptionella fynd, visar Jonas upp
en fotogenpump på väggen i källaren. Historiska tillbakablickar om hur folk i byn köpte fotogen
för att kunna fylla på sina lampor hemma i stugorna, ger affären ett historiskt skimmer.
I källaren visar Jonas upp ett annat rum, som är tänkt att bli byns eget museum. Saker från affären, skolan och en av Hallands dåvarande äldsta fotbollsklubb, Slättåkra IF, kommer att ställas
ut i lokalen. Det verkar som att Jonas Angel har tänkt på allt. På frågan om vilket som blir hans
nästa projekt, blir han mer tystlåten. ”Om jag avslöjar det, blir det inget roligt”, svarar han leende
med glimten i ögat.

Text: Kristina Abrahamsson
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Gården i Slättåkra!
Vår unika ungdomsgård bedrivs i idrottshallen på fredagskvällar mellan 19–22.30. Verksamheten har under många år drivits i Bygdeföreningens regi tillsammans med engagerade föräldrar, som turas om att vakta på Gården.
På Gården kan ungdomarna träffa kompisar i ålder från årskurs 6 och uppåt. Hit kommer
ungdomar från närliggande orter som Johansfors, Oskarström, Åled och Kvibille. En del spelar fotboll, badminton, bordtennis eller andra sporter, medan andra sitter och pratar och
handlar godis från kiosken och har det allmänt trevligt.
Detta är en viktig verksamhet för våra ungdomar och verksamheten drivs utan vinstintresse,
som en insats för våra ungdomar och deras fritid med syfte att stärka deras gemenskap!
Välkommen till Ungdomsgården i Slättåkra.

Hälsningar från Agneta, Emma och Per
- som just nu ansvarar för Gårdens verksamhet

Uthyres
Nybyggd lägenhet, 75m². Ljus och öppen planlösning med två rum och kök. 7200kr/månadshyra.
Kontakta Jonas Angel
jonas.angel@telia.com eller
070-699 96 96

Slättåkrafilmerna finns fortfarande
till försäljning. Kontakta Simon Johansson på 073-046 10 91 om du är
intresserad.

KONTAKT
ADRESS

HEMSIDAN

VI FINNS PÅ FACEBOOK

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Slättåkra heter gruppen.

c/o Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 91 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:-

