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Välkommen till Slättåkra!
Ibland är det svårt att hitta inspiration, men så börjar jag att lägga ihop det ena efter det andra och inser
att många bäckar små, blir så småningom en hel å. Genast vaknar glöden till liv och jag vill mena att vi
har mycket att se fram emot i höst.
För det första missar du väl inte invigningen av den nya lekplatsen i parken? Klockan 14.00 lördagen
den 7/9 drar den officiella invigningen igång. Henrik Oretorp håller invigningstal. Det bjuds på trolleri
av den svenske mästaren 2013, ansiktsmålning, godisregn m.m. Ta barnen, barnbarnen och deras kompisarna och kom till byns nya mötesplats.
Det blir även en näringslivs– och inspirationskväll för företagare i byn, som handlar om marknadsföring. Gymnastikföreningen Gnistan drar igång sin verksamhet, bastun öppnar igen och vår välbesökta
julmarknad ligger framför oss.
Innan vintern får grepp om oss, tycker vi i styrelsen att det är dags att förbereda inför nästa vår. Välkommen till vår gemensamma planteringsdag den 18 september. Förhoppningsvis en blivande tradition
i byn.
Till sist vill jag hälsa er alla varmt välkomna till vårt årsmöte den 9 november kl. 18.30.

Hälsningar
Kristina Abrahamsson
Ordförande i Slättåkra bygdeförening

Föreningen får ny logotyp
Margaretha Persson har ritat Slättåkra bygdeförenings nya logga! Dansande kvällsdimma med Stövlaberget i bakgrunden. I förgrunden står en vacker nattviol.
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INFORMATION
Föreningen har fått bidrag från
Halmstad kommun
Slättåkra bygdeförening har erhållit 29 000
kr i bidrag från Halmstad kommun under
2013. Pengarna ska gå till demokratisk
verksamhet och kommer bland annat att
finansiera en ny informationsskylt utmed
vägen, tryckning och distribution av bygdebladen samt delar av mötesverksamhet,
såsom företagarkvällarna och årsmötet.

Slättåkrafilmerna finns återigen
till försäljning
Slättåkrafilmerna finns nu till försäljning
på DVD. Alla tre filmerna (1968, 1972,
2002) ligger i samma fodral och kostar
200kr. Kontakta Simon Johansson 073-046
10 91. Filmerna kommer även att säljas vid
olika evenemang.

Slättåkraböckerna trycks
Den allra första boken ”Slättåkra socken,
kommun, bygd och folk” (1966) finns med
papperspärm och säljs för 100 kr/st. Kontakta Mikaela Larsson 070-926 26 11 eller
info@slattakra.com.
De andra böckerna ”Slättåkra 1999” och
”Slättåkra - vår hembygd” (2002) finns att
köpa via Kerstin Mattsson i begränsad upplaga. Kontakta Kerstin för beställning 035690 10. Böckerna kostar 300 kr/st.
Vid stor efterfrågan kommer styrelsen att
göra en större beställning. Böckerna kommer då att kosta 400 kr/st.

Slättåkra Näringslivs- och

Näringsliv berättade om hur de hjälper till
vid etablering eller expansion av företag.
Praktisk hjälp finns.
Annika Larelius och Per Extor från Hushållningssällskapet berättade om deras
många utvecklingsprojekt där landsbygdsföretag kan delta, ibland kostnadsfritt. Senaste projektet handlar om att utveckla markägares möjligheter att sälja vildsvinskött
till konsumenter.
Vi lyssnade på ett Radioprogram "Kluvet
land" om hur ideella initiativ förändrat
Agunnaryd. Bl a får lokala företag hjälp av
pensionärer några timmar per vecka, vilket
alla vinner på. Roland Lydén avslutade
kvällen med en berättelse fylld av känslor
om lantbruk och vagnsförsäljning i
Slättåkra. Anne-Grethe Sörensen serverade en dansk smörrebrödsbuffé som var ett
rent nöje.
Vi hade även gruppdiskussioner. De resulterade i en förslagslista där ett av de hetaste
förslagen var att vi byter postort till 313 XX
Slättåkra. Det är problem att så många tror
att vi bor i Oskarström.
Bygdeföreningen tycker att för få kan försörja sig i Slättåkrabygden. Därför hade
konferensen två syften:
Dels att få fram Bygdeföreningens budskap
att Slättåkra uppmuntrar ideella initiativ
och stöttar företagande. Dels att få igång en
diskussion om möjligheter i Slättåkrabygden. Har du deltagit i diskussionen har du
på sikt både erfarenheter och kontakter som
gör det betydligt enklare att ta initiativ, i ett
företag eller ideellt.
En riktigt lyckad kväll.

Kom ihåg att...

Nästa bygdeblad utkommer i januari. Privatpersoner, företag och föreningar etc. är
Vi var trettioen personer som samlades i varmt välkomna att höra av sig till styrelsen
Bygdegården den 3:e juni och blev välkom- för att vara med. Hör av dig i god tid.
nade av kvällens arrangörer Kristina
Abrahamsson och Jesper Sandström.
Karolina Davidsson, VD på Halmstads

Inspirationskonferens genomförd
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HÄNDER I BYN
GF Gnistan hälsar välkommen till höstens verksamhet 2013
Barngymnastik (fr. 4 år ) kl. 17.00 och Lek och idrott (fr. 6 år) kl. 18.00 i Slättåkrahallen. Start torsdag 19/9. Föranmälan till Jannica Bergh 035-690 88 eller mail
janci@bahnhof.se
Vuxengympa, lättmotion i Slättåkrahallen. Start måndag 23/9 kl. 19.00. Ingen anmälan.
Motionsgymnastik till latinorytmer i Slättåkragården. Start tisdag 17/9 kl. 19.00. Ingen anmälan.
Undrar du något kontakta Anna-Karin 035-690 69 eller mail ak.vb@hotmail.com
Alla, gammal som ung, är hjärtligt välkomna!

7/9

Officiell invigning av Slättåkras nya lekplats. Alla är välkomna! Samling på
tennisplanen. Henrik Oretorp inleder invigningen kl. 14.00. Det bjuds på trolleri, ansiktsmålning, korv med bröd och godisregn. Vill du hjälpa till att stötta
Slättåkra bygd kan du köpa lotter, gå tipspromenad/bingo eller spela på
chokladhjulet. Dessutom är det marknadsdag med försäljning av växter,
hantverk och delikatesser.
Vill du sälja någonting i samband med invigningen, kontaktar du Anna-Grethe
Sörensen anna-grethe.sorensen@telia.com eller 070-767 47 49/035-12 86 18.
Kostnadsfritt, men du ansvarar själv för bord och eventuellt regnskydd.

18/9

Gemensam planteringsdag onsdagen den 18/9 kl. 16.30. Vi samlas vid affärens
parkeringsplats där vi delar upp arbetet. Det går bra att komma senare med.
Ung som gammal är varmt välkommen att vara med och plantera vårlökar.
Medtag fikakorg och egen planteringsspade så startar vi en ny tradition i byn!

23/9

Näringslivs– och inspirationskväll med temat marknadsföring.

9/11

ÅRSMÖTE! Start kl. 18.30 i Slättåkra bygdegård. Efter mötet följer kalkonmid
dag och festligheter som traditionen bjuder. Mattrix spelar kvällen lång. Gratis
för medlemmar, som kommer till mötet 18.30. Vill man bara gå på festen kostar
det 250kr/person. Anmälan sker till Anneli 035-670 86, 070-516 99 77 eller
info@slattakra.com senast den 31 oktober. Först till kvarn gäller!
Förskottsbetalning via bankgirot är att föredra. Annars kontant betalning på
festen. Lottförsäljning under middagen.

7/12

Julmarknad klockan 11.00-15.00. Välkommen till vår välbesökta julmarknad
i bygdegården. Vill du boka ett bord kontaktar du Mikaela Larsson 070-926 26
11. Bordshyran är 150 kr/bord.
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Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskväll
- För företagare och företagsamma
När?
Var?
Kostnad?

23 september 2013 kl 18.30
Slättåkra bygdegård
Ingen - alla ska ha möjlighet att komma. Fika ingår.

Under konferensen med samma namn den 3:e juni beslöts att fortsätta med Näringslivs- och
Inspirationskvällar, tillsvidare varje halvår. Kvällen är för dig, som antingen är företagare eller bara intresserad av en aktiv bygd.
Temat är marknadsföring med fokus på det tankearbete, som bör komma före marknadsföringen startar. För att träffa rätt ska du förstå din idé, dig själv och dina kunder. Kvällens
tema är viktigt för alla verksamma företagare, men också för Bygdeföreningen, som strävar
efter att marknadsföra Slättåkrabygden på ett klokt sätt. Vi får också en nyinflyttads perspektiv på hur Halmstads marknad ser ut.
Till vår hjälp har vi Kristin Oretorp från Nyföretagarcentrum och Nicklas Simonsson från
Halmstads Näringslivs AB.
Anmälan senast 16 /9 (helst omgående) till:
Jesper Sandström
0727 - 152 152 eller jesper@halmstad.net
Bygdeföreningens företagarnätverk
Kristina Abrahamsson
073-156 93 76 eller kristina.abrahamsson@utb.halmstad.se
Ordförande Bygdeföreningen

KONTAKT
ADRESS

HEMSIDAN

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 91 Oskarström
035-670 86

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2013 via bankgiro 5814-6697.

Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

