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2015 hoppas vi bli ett år kantat med gemenskap och 

glädje.  I den nya styrelsen sprudlar energin och det är 

svårt att beskriva hur roligt vi har tillsammans. Med 

alla medlemmars stöd och olika eldsjälars engage-

mang, skapar vi tillsammans en plats där det är skönt 

att leva, verka och bo.  

Att det är härligt att bo i Slättåkra, märks ju på att fler 

väljer att flytta hit. Varmt välkomna ska ni alla vara. 

Det är en av anledningarna till att vi i styrelsen väljer 

att satsa mer på trivselaktiviteter i år. På så vis tror vi 

att det blir enklare att lära känna folk byn och skapa 

nya kontakter. Styrelsen kommer att anordna olika ak-

tiviteter med start senare i vår. Håll därför utkik på 

våra vanliga informationskanaler.  

Det har även blivit dags att uppdatera vår lokala hand-

lingsplan och då vill vi att människor från olika ålders-

grupper är med och säger sitt. Ett möte kommer att 

utlysas i nästa bygdeblad. Kan du inte medverka på 

mötet, går det bra att skriva till oss. Våra kontaktupp-

gifter hittar du på andra sidan. 

 

Varma hälsningar 

 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra bygdeförening 

 

Bastu 

Varje fredag kl. 16.00-17.00 för damer och kl. 17.00-

20.00 för herrar. Det kostar 40 kr/gång. 

Tjejbastu blir 31/1, 28/2 och 28/3 kl. 18.00. Det kostar 

40 kr/gång. Medtag gott att äta och dricka. 

 

Gf Gnistan 

Måndagsgympan med Ronny Thorstensson i Slättåkra-

hallen startar den 12/1 kl. 19.00 - 20.00. 

Barngympa 8/1 - 26/3 Max 20 barn/grupp 

 

Födda -09/-10 kl. 17.00-17.45 

Anmälan till Carinna_p@hotmail.com 

 

Födda -08 kl. 18.00-18.45 FULLT! 

Anmälan till Jannica@bahnhof.se 

 

Har du frågor kontakta Anna-Karin 035-690 69 eller 

ak.vb@hotmail.com    

   

Yoga 
Mediyoga på torsdagar i bygdegården kl. 18.00-19.15 

med start 22/1. Anmälan till Carina Gustavsson 073-

180 43 68. För mer information se www.slattakra.com 

 

Årsmöte Föreningen Slättåkragården 

Inbjudan till bygdegårdens årsmöte den 4/3 kl. 19.00. 

Ingen föranmälan. Kontakta Stig Bengtsson om du har 

funderingar 035-691 47. 

 

Näringslivs - och inspirationskvällarna 

Näringslivs– och inspirationskvällarna tar en paus och 

de mest kreativa träffas i andra forum. 

HÄNDER I BYN ORDFÖRANDEN HAR ORDET 



 

ADRESS    HEMSIDAN 

Slättåkra Bygdeförening   www.slattakra.com 

Havseredsvägen 12   info@slattakra.com 

313 91 Oskarström 

072-189 22 96 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2015 via bankgiro 5814-6697. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 
Familj  225:- (ange antal barn samt ålder) 

Vuxen  100:-  

Förening 300:- 

Företag  300:- 

KONTAKT 
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Information om postortsnamnet 

Förslaget, om nytt postortsnamn Slättåkra, antogs 

enhälligt av årsmötet (enligt det förslag som skicka-

des ut i augusti 2014). Kommunen har nu fått in 

underlag och håller på att ta fram ansökan om änd-

ringen. Kontakta Jesper Sandström om du har några 

frågor, 072-715 21 52.  

 

Slättåkrafilmerna säljs ännu 

Slättåkrafilmerna finns till försäljning på DVD. 

Alla tre filmerna (1968, 1972, 2002) ligger i samma 

fodral och kostar 200kr. Kontakta Simon Johansson 

073-046 10 91. 

 

Sök bidrag från föreningen 

Under föregående verksamhetsår skänkte förening-

en pengar till skolans fritidshem, så att de kunde 

köpa undervisningsmaterial till eleverna. Skolmat-

salen fick en uppfräschning med hjälp av ett bidrag 

från föreningen. Föreningen sponsrade även 

Slättåkragårdens traditionella fyrverkeri på Val-

borgsmässoafton. 

Föreningar, som är verksamma i byn, är välkomna 

att söka bidrag från bygdeföreningen. I ansökan ska 

ett tydligt syfte om vad pengarna kommer att an-

vändas till framgå. Även önskad summa och före-

ningens kontaktuppgifter ska finnas med. Välkom-

men med din ansökan senast den 28 februari. Sty-

relsen fattar beslut i mars. 

 

Företagare syns på hemsidan 

Företagare, som är medlemmar i föreningen, är väl-

komna med sina kontaktuppgifter till 

info@slattakra.com. Dessa kommer då att synas 

under en egen flik på hemsidan, ett bra sätt att mark-

nadsföra sig på hemmaplan. 

 

Betala in årsavgiften 

Ditt stöd gör vårt arbete möjligt, så glöm inte att be-

tala in årsavgiften. 

INFORMATION 


