SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD
www.slattakra.com
Våren 2018
Med hälsningar från SBF:s styrelse
Hej!
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till alla medlemmar för ert stöd i olika sammanhang. Det
betyder oerhört mycket för oss i vårt ideella arbete. Du får en liten gåva tillsammans med detta
bygdeblad, som ett bevis på vår tacksamhet. Vi skickar också med en översikt på sådant som finns
att hyra av föreningen.
Vi vill passa på att önska Jerry Haraldsson välkommen in i styrelsen. Vi är ett gott gäng och våra
mötena kan sammanfattas med ord som glädje, gemenskap och samarbete. Innovativa visioner
blandas med praktiska lösningar och gör att utvecklingsarbetet med Slättåkra i fokus aldrig riktigt
stannar av, oavsett vilka hinder vi stöter på.
Nu i vår har vi för avsikt att revidera och presentera Slättåkra handlingsplan för er. Förhoppningsvis leder detta arbete till nya utvecklingsområden för Slättåkra. Traditioner, som Vårfint och tipspromenader kommer att fortsätta som förut och vi hoppas på god uppslutning vid dessa tillfällen.
Det händer mycket i Slättåkra och förutom i bygdebladet, kan du hitta information på vår hemsida
och via Facebook.
”En till för byn!”

För att uppmärksamma föryngringen i byn med omnejd samt att förskolan är nyrenoverad, kommer
styrelsen att välkomna 2019 års första bebis inom postnummer 313 93 med en liten överraskning.
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Bastu
Vedeldad bastu varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle, som betalas kontant.
Damer

15.30-17.00

Herrar

17.00-20.00

Bokbussen kommer varannan torsdag kl. 16:50-17:00.
Bokbussen kommer varannan vecka! Den stannar till vid förskolan mellan kl. 16:50-17:10 följande
datum: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3*, 12/4, 26/4, 24/5, 7/6. Därefter gäller sommarschemat, som presenteras i kommande bygdeblad.

Tipspromenader
I år arrangerar föreningen tipspromenader första söndagen i maj till september: 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. Priser delas ut i båda kategorierna till 1:a och 2:a plats.

Ungdomsgården
Verksamheten är i full gång och ungdomar, från och med att de har börjat i årskurs 6, är välkomna till idrottshallen varje fredag mellan kl. 19:00-22:30 (verksamheten har uppehåll under
skolloven). Ungdomarna utövar olika sportaktiviteter, spelar spel och umgås.
Har du glömt att köpa godis inför helgen, är du och barnen välkomna att köpa godis på Gården.

Vårfint 22 april kl. 10:00-13:00
Vi träffas i lekparken klockan 10:00 för att dela upp arbetet. Medtag trädgårdsredskap. Styrelsen
bjuder på korv med bröd. Välkommen!

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.

Ung i Halland
Äntligen kan man söka projektstöd från Ung i Halland! Har du och dina kompisar en grym idé
som ni vill förverkliga? Är ni mellan 13-25 år? Vi kan stödja er idé från 22 000 kr – 30 000 kr!
Kontakta ungdomscoachen Elinor på:
Epost: elinor.forsberg@lluh.se Tel: 072-182 50 33

Facebook: Ung i Halland eller Elinor UngihallandKolla då in Ung i Hallands hemsida:
http://lluh.se/ung-i-halland/
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Kallelse till Slättåkra bygdegårdsförenings årsmöte
Härmed kallar Slättåkra Bygdegårdsförenings årsmöte och nyinvigning av stora salen och serveringen efter renoveringen. Detta får ni inte missa!

Årsmötet hålls Slättåkragården den 27 februari klockan 19.00.
Föreningen bjuder på något gott till kaffet.

Vill du vara med och bidra?
Styrelsen för Slättåkra Bygdegårdsförening vill berätta att stora salen och serveringsdelen i
Slättåkragården nu ska renoveras, vilket vi är glada för!
Slättåkra Bygdegårdsförening är en ideell förening som tacksamt tar emot bidrag. I nuläget skulle
vi bli tacksamma för bidrag till renoveringen av stora salen och serveringsdelen.
De som vill och kan, får gärna bidra med en slant, stor som liten.
Bidrag kan ges via Swish eller sättas in på bankgiro. Märk ditt bidrag med ”RENOVERING”.
Swish: 123 105 58 88

Bankgiro: 885–8078

Vill du bli eller fortsätta vara medlem i Slättåkra Bygdegårdsförening?
Då är det dags att betala in medlemsavgiften för 2018.
Pris: 100 kr per person

300 kr per förening/företag

Betala in via Swish eller bankgiro och märk betalningen med ”MEDLEMSAVGIFT” samt ditt
namn och efternamn.

Swish: 123 105 58 88
Bankgiro: 885–8078
Medlemsavgiften ges i rabatt vid hyra av valfri lokal vid ett tillfälle per kalenderår.

Hälsningar
Styrelsen Föreningen Slättåkragårdens
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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.
Bänkar för utomhusbruk:
Medlemmar kan kostnadsfritt boka föreningens bord och bänkar för utomhusbruk. Kontakta
David enlig nedan.

Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Det går att betala kontant eller med
swish 123 037 65 41.

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 2018 (gäller 1/9 2017 – 31/8 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:-

