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Så kom sommaren! Den lät sig dröja i år och gav inga förhoppningar om ljus 

och värme, men efter otaliga skurar glimtade solen fram och gav löften om en 

härlig höst. 

Styrelsen har haft ledigt, men tar nya tag inför hösten och alla spännande upp-

drag. Vi är till exempel nu aktiva i en samverkansgrupp mellan kommunen 

och dess olika samhällsföreningar, där önskemål och tankar inför framtiden 

diskuteras. Det är intressant att höra vilka problem, som andra föreningar 

brottas med, samt hur de arbetar för att främja sina medlemmar. 

Vi har träffat två representanter från kommunen för att diskutera en ny lek-

plats i parken bakom affären, då den gamla inte längre är godkänd. Tillsam-

mans med skolföreningen och förskolans personal har vi skickat in önskemål 

och en ritning på hur vi vill att den nya lekplatsen ska se ut. Även den till-

tänkta grillplatsen lämnades in som ett önskemål. Mötet verkade mycket lo-

vande och vi ser med förhoppningar fram emot en ny och fräsch park. 

Arbetet med handlingsplanen närmar sig slutet och nu söker vi personer som 

är intresserade av att hjälpa till med konkreta insatser. Hela handlingsplanen 

bifogas med detta Bygdeblad och en konkret lista på åtgärder finns att läsa i 

slutet. Anser du att vi i Framtidsverkstaden har missat något? Vad skulle du 

vara intresserad av att hjälpa till med? Kom till mötet tisdagen den 25 septem-

ber i Bygdegården eller hör av dig med dina synpunkter. 

Du får heller inte missa all positiv information från Skolföreningen på sidan 

två. Eller alla aktiviteter som drar igång igen efter sommaruppehållet. Det 

händer mycket i Slättåkra! 

Personligen känns det som hösten lovar oss i bygden förväntningar och fram-

tidstro och jag hoppas att ni känner att vi i styrelsen arbetar hårt för att vår 

landsbygd ska leva och gro, så som den alltid har gjort. 

 

Varma hälsningar 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra Bygdeförening 

 

Den som väntar på något gott! 

 



Lördagen den 17 november är du varmt välkommen på årsmöte och efterföljande fest i vanlig 

ordning. Mötet börjar kl. 18.00 och vi räknar med att äta kl. 20.00. Duon Farozon står för kvällens 

underhållning. 

Entré: 150 kr/pers om du kommer till mötet kl. 18.00  

 250 kr/pers om du kommer till festen kl. 20.00 

Anmälan är bindande och sker till Anneli, 67086, senast den 9/11. Vill du betala in entréavgiften i 

förskott, gör du det på bankgiro 5814-6697. Var då noga med att märka inbetalningen med årsfest. 

Varmt välkommen önskar Styrelsen! 

Det är mycket på gång i byn och det känns roligt. Bland annat har 

Kaj Sörensen fräschat upp våra infartsskyltar med ny färg och lack. 

Det första intrycket är alltid viktigt. Tack Kaj! 

 

Stig Bengtsson ska under hösten inventera våra vandringsleder. Han 

kommer att märka upp dem och anteckna större åtgärder om sådana 

behöver göras. Inför våren 2013 hoppas vi att lederna är i toppskick 

igen. 

 

Inbjudan till årsfesten den 10 november 

HÄNDER I BYN 

Skolföreningen informerar! 
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Mitt namn är Carina Bengtsson och jag har blivit invald som ordföranden i skolföreningen.  Vi i 

styrelsen arbetar för skolans existens och engagemanget för elevernas skolgång är stort. Vi vill 

vara en länk mellan elever, föräldrar, pedagoger och skolledning för att kunna sammanföra idéer 

och önskemål, t. ex. om det är någonting son ska köpas in, pengar till skolresor eller om någonting 

inte fungerar tillfredsställande. 

Vi anordnar skolstäddagar en gång per termin, då alla är varmt välkomna att hjälpa till. Vi vill ju 

att våra barn ska ha en fin och inbjudande skolgård att vistas på. Nästa städdag är LÖRDAGEN 

DEN 6 OKTOBER KLOCKAN 9.30. Medtag spadar, krattor och räfsor. Skolföreningen bjuder på 

korv och bröd. 

Det är med stor glädje vi ser att man äntligen satsar på Slättåkraskolan. Man har omfördelat lo-

kalerna på skolområdet och  tack vare det kunnat utöka förskoleverksamheten. Vi hoppas att det 

innebär ett tryggat underlag för skolans elevantal framöver. Fin fasad är också på gång på för-

skola /fritidshuset i en ny färgsättning och med det piffas hela intrycket av Slättåkra bygd upp. 

Man kan se att med lite engagemang från oss alla, kan man få till stora förändringar i bygden och 

göra den levande, så som vi vill ha den. Tack för mig! 

 

Carina Bengtsson 

Ordförande i Slättåkra skolförening 



Gf Gnistan i Slättåkra 
Gymnastikföreningen för alla åldrar 

På måndagar kl 19.00 har vi motionsgymnastik för vuxna i idrottshallen i Slättåkra. Motionsfor-

men är s.k. ”hopplös” lättgymnastik och passar alla åldrar, kvinnor och män. Avgiften är låg, 

200kr/termin och ingen särskild utrustning behövs. Ledare: Ronny Start 17/9  

På torsdagar har vi barngymnastik i två olika åldersgrupper. De yngsta, födda 07-08, startar kl. 

17.00 och därefter följer nästa grupp, födda – 06 och äldre kl. 18.00  Ledare: Matilda, Jannica, Ca-

rina (lilla gruppen) Christian, Matilda, Mikaela (stora gruppen) Avgiften för barnen är 100kr/

termin. Start 13/9. Obligatorisk föranmälan till Anna-Karin von Braun  035-69069 

På tisdagar kör vi ett konditionspass i Slättåkragården till härliga rytmer och 

toner. Start 11/9 

Välkommen att prova något av våra pass, första gången är en ”gratis-prova-på-

gång”. För mer information kontakta Anna-Karin von Braun 035-69069. 

 

På vår gård Ryåsen i Slättåkra har vi inrett två övernattningsrum med två sängplatser i vardera 

rum. Gemensamt fullutrustat pentry, toalett och dusch. Här kan du hysa in dina nattgäster för en 

billig peng. 450:- per rum och natt, inklusive sänglinne. Vi fixar även frukost om så önskas för 50:- 

per person. Önskas boende för en vecka eller längre perioder är ni också välkomna att höra av er. 

Margot Barkström 

Tel. 035-69050 Email: lantlollan@tele2.se 

Din butik nära dej! 

Vi utökar nu servicen med hemkörning. Du kan ringa, maila eller faxa din beställning. 

Beställ senast onsdag, så har du varorna på fredag. 

Tel. 035-69015 Fax. 035-69026 handlarn.slattakra@tele2.se 

Obs! En mindre avgift tillkommer. 

Slättåkra lanthandel 

ANSLAGSTAVLAN 

Rum & Frukost 
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JULMARKNAD 

Lördagen den 8 december är det dags för jul-

marknad i bygdegården mellan klockan 11.00-15.00. 

Det kostar 100 kr/bord. Anmälan görs till Mikaela: 

 070-9262611  mikaelalarsson@home.se 

Anmäl dig innan den 24 nov. Först till kvarn gäller!  

Skyltar kommer att sättas upp i skolan och vid affä-

ren. Håll utkik när det närmar sig! 

 

MÖTE DEN 25 SEPTEMBER 

STYRELSEN 

Ordförande  Kristina Abrahamsson 

   kristina.abrahamsson@utb.halmstad.se 

Vice ordförande  Magnus Persson 

Sekreterare  Mikaela Larsson 

Kassör   Jonas Olsson 

Ledamöter  Anneli Samuelsson 

   035-67086 

   Christina Bengtsson 

   Martin Börjesson 

Suppleanter  Kristian Samuelsson 

   Mathias Mattsson 

 

 

 

HEMSIDAN 

www.slattakrabygdeforening.se 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften 

för 2012 via bankgiro 5814-6697. 

 

Familj  200 :- 

Vuxen  100:- 

Förening 300:- 

KONTAKT 

Tisdagen den 25 september 

klockan 19.00 är du välkommen på 

möte i Bygdegården för att lämna 

synpunkter på handlingsplanen. Det 

är bra om du har läst igenom den 

innan du kommer. Kaffe och kaka 

bjuds det på! 

 

Varmt välkommen! 

 

BASTUN 

Denna naturliga mötesplats! 

Varje fredag är den vedeldade bastun 

öppen. 

Klockan 16.00 - 17.00 Damer 

Klockan 17.00 - 20.00 Herrar 

 


