
Våren 2017 

 

Nu tar vi nya tag tillsammans! 
 

Först och främst vill vi passa på att tacka alla medlemmar för föregående verksamhetsår. Det var händelserikt och 

spännande på många sätt! Vi upplever det dock svårt att engagera inför tipspromenader och städdagar. Annonse-

ringen går ut i god tid via bygdeblad, anslag och sociala medier. Vi i styrelsen funderar mycket på hur vi ska lyck-

as med att tillgodose era behov och intressen. 

     Julmarknaden däremot blev en fullkomlig succé. Säljarna, jultomten och doften av nybakat lockade man ur 

huse. Nästa år behöver kaféet vara minst dubbelt så stort och styrelsen kan till och med komma att behöva extra 

hjälp med att ro det hela i land. 

     För att kunna driva era frågor och intressen, behöver styrelsen då och då inventera och utvärdera sitt arbete. Vi 

kommer att publicera en enkät i Slättåkras Facebookgrupp inom kort och vi vill att så många som möjligt besvarar 

den. Har du inte Facebook, får du gärna sända dina synpunkter och idéer till oss per post. Adressen finner du på 

nästa sida. Sammanställningen av insända åsikter kommer att ligga till grund för revideringen av Slättåkras hand-

lingsplan. 
 

Med varma hälsningar 

Styrelsen 

 

20/3  Uppstartsmöte Slättåkra handlingsplan 

  Slättåkras handlingsplan 2012 behöver uppdateras. Den ligger till grund för styrelsens utvecklings-

  arbete. Vill du vara med och påverka vårt arbete och satsningar, är det här mötet för dig. Affären  

  är nerlagd och skolan likaså, men vi har fått fiber samt nya företag och bostäder. Vilka frågor ska     

  drivas härnäst? Trafiksäkra vägar? Cykelbana? Fler boenden? Vi träffas i Slättåkra bygdegård 

  den 20/3 kl. 18:00-20:00. Föranmälan till info@slattakra.com. Fika serveras!  

23/4  Vårfint! 

  Vi startar i lekparken klockan 10:00. Medtag trädgårdsredskap. Styrelsen bjuder på   

  korv med bröd. Välkommen! 

7/5  Tipspromenad 

  Årets första tipspromenad! Start vid Slättåkra bygde- 

  gård mellan kl. 14:00-16:00. Kostnaden är 20   

  kr/person. 

SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD 
www.slattakra.com 

HÄNDER I BYN 



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: 076-346 84 84 

 

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:- 

KONTAKT 

 

Hyr badtunna! 

Du har väl inte missat att du kan hyra föreningens badtunna till ett 

mycket fördelaktigt pris? Det är en stor mysfaktor att kunna krypa 

ner i ett varmt bad utomhus. Boka den till familjemys, förfest, mö-

hippa, svensexa, barnkalas eller vad du vill. Kostnaden är 500 kr/

helg för medlemmar och 1500kr/helg för icke medlemmar. Badtun-

nan 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 kontant eller med swish. 

 

Föreningen Slättåkragården kallar till årsmöte 

Årsmöte hålls den 21/2 i Slättåkra bygdegård. Föreningen söker engagerade styrelsemedlemmar. Välkomna! 

ANSLAGSTAVLA 

SIDA 2 
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