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Nytt år, ny styrelse och nya utmaningar!
Året 2012 var ett händelserikt år för oss i Slättåkra. Vägen mellan Oskarstöm
och Slättåkra blev äntligen omlagd. Skolan fick en vacker fasad och nya företagare flyttade till orten. Jag vill passa på att hälsa alla nyinflyttade varmt välkomna till den här delen av Halland. Det är verkligen roligt att ni har valt att
bo i Slättåkra, en landsbygd med framtidstro!
Till er, som sammanslöt på skolgården med så kort varsel i november, vill jag
rikta ett särskilt stort tack. Kampen för en cykelbana till och från Slättåkra
rullar vidare och en skrivelse till Trafikverket är nu ivägskickad. Därmed är
det inte sagt att det kommer att anläggas en. Många före oss har påtalat denna
önskan, men vi tror på framtiden och ger oss inte i första taget.
Årsmötet var lyckat och kändes positivt. Nya styrelsemedlemmar valdes in.
Det är nu en ung styrelse som sitter och planerar verksamhetsåret, vilket
kommer att innebära en hel del nya idéer vågar jag lova. Vi välkomnar förslag och idéer från er alla, medlemmar eller ej. Är det någonting speciellt som
ni vill att föreningen ska ta tag i, så tveka inte att höra av er via telefon, mail
eller post.
Även i år räknar vi med att skicka ut bygdebladet vid tre tillfällen, i januari,
maj och augusti. Vill du synas i bygdebladet ska du kontakta styrelsen i god
tid. Det kostar ingenting, men informationen ska vara av intresse för boende i
Slättåkra med omnejd. Hemsidan har uppdateras och byter härmed namn till
www.slattakra.com. Här sker aktuella uppdateringar, men vi försöker även
att sätta upp lappar vid affären och i skolan när det är någonting på gång.
Vi har ansökt om pengar till en ny informationstavla som vi vill bygga och
sätta upp innan sommaren. Dessutom är den nya lekplatsen i startgroparna.
Vi har sett ritningarna och tror att många barn (och vuxna) kommer att få
glädje av den. En stor invigning utlovas i sommar!

Trevlig vår!
önskar
Kristina Abrahamsson
Ordförande i Slättåkra Bygdeförening
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INFORMATION
Information från Skolföreningen
För två år sedan rustades Baslägret upp och där är man fri att utnyttja vindskydd och
eldstad, så länge man lämnar det i gott skick och tar sina sopor med sig. Se till att elden är
ordentligt släckt! Bron till lägret är i dåligt skick och behöver rustas upp. Vi söker dig med
engagemang som vill bidra med material eller arbetskraft. Ett brobygge drar igång i mars
när snön har smält. Kontakta Carina Bengtsson 0737-072097. Tanken är att även skolan
ska kunna ta till vara på vår fina natur i undervisningen.
Håll utkik efter SKOLGÅRDSSTÄDARDAGEN! Så fort snön är borta och fastighetsägarna
har gett sitt godkännande, har vi massor att göra, t. ex. att lägga nytt grus på skolgården,
dressa och så om fotbollsplanen, eventuellt bygga ett nytt bollplank och ett vindskydd. Om
du har material att bidra med eller vet var man kan få tag i massor till ett bra pris, så hör
av dig till skolföreningen. Vi vill även låna en gårdsharv om någon har. Kom och bidra
för ortens barn och vår framtid!
Mvh Carina Bengtsson
Ordförande i Slättåkra skolförening

Information från Framtidsverkstaden
Handlingsplanen är fastlagd och kommer att uppdateras årligen av Bygdeföreningens styrelse. På hemsidan kommer planen samt den konkreta årgärdsplanen att ligga tillgängliga
inom kort. Kontaktpersoner inom olika ansvarsområden har blivit utsedda och det är till
någon av dem som du ska vända dig till om du har en idé eller vill hjälpa till på något sätt.
Flera av åtgärderna innebär ett långsiktigt arbete och det är därför viktigt att vi alla hjälps
åt för att en förändring ska bli möjlig. Kontaktpersonerna kommer att bjudas in till ett styrelsemöte för att redogöra för sitt eller den aktuella gruppens arbete två gånger per år. Nedan följer en lista över aktuella arbetsområden och kontaktpersoner för 2013:
Vandringslederna

Carl-Gustav ”Putte” Andersson

035-69074

Gemensamma träffpunkter

Margaretha Gustavsson

035-69170

Skolföreningen

Fredrik Jörgensen

0733-121122

Mikaela Larsson

0709-262611

Boende

Kristina Abrahamsson

0731-569376

Företagarträff

Jesper Sandström

035-104910

Infrastruktur

(cykelbana)

Det finns även intresse av att ha en gemensam städdag i hela byn/bygden. Ännu finns det
ingen kontaktperson för en sådan grupp.
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HÄNDER I BYN
Hockey-VM invigs i Bygdegården!
Styrelsen planerar att inviga Sveriges första match i hockey-VM på storbildsskärm i Bygdegården. Exakt tid kommer att meddelas via hemsidan samt via informationslappar vid affären och skolan, men första helgen i maj kan du boka in. Styrelsen ordnar med snacks, kaffe
och kaka. Medtag egen dryck. Föranmälan krävs, se information längre fram i vår.
Entré:

50kr/pers.
100kr/familj

Välkommen in i bastun!
Varje fredag värms den vedeldade bastun upp.
16.00-17.00 Kvinnor
18.00-20.00 Män

Buggkurs i Bygdegården
Onsdagen den 30 januari drar vi igång en buggkurs för nybörjare i Bygdegården!
Tid:

19.00-21.00

Pris:

100kr/gång eller 500kr/6 ggr

Vi bjuder på kaffe!
Hör av er med frågor till:
Jeanette Gunnarsson

0702121737

Linda Öhrvall

0705188212

Tävling!
Vi tycker att Slättåkra bygdeförening förtjänar en ny logotyp! Efter arbetet med Framtidsverkstaden blev Slättåkras signum ”En landsbygd med framtidstro”. Vi vill att logotypen
speglar detta på ett eller annat sätt.
Därför utlyser vi en tävling. Rita och skicka in ditt bidrag tillsammans med en motivering
så att vi har det senast den 30 april. Ditt bidrag kan skickas via mail eller post. Adresserna hittar du på nästa sida.
Lycka till!
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KONTAKT
STYRELSEN

Ordförande

Kristina Abrahamsson

Vice ordförande

Simon Johansson

Sekreterare

Mikaela Larsson

Kassör

Jonas Olsson

Ledamöter

Anneli Samuelsson
Örjan Ljungek
Robert Andersson

Suppleanter:

Kristian Samuelsson
Mathias Mattsson

ADRESS

HEMSIDAN

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 91 Oskarström
035-67086

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2013 via bankgiro 5814-6697. Skriv er adress i meddelandefältet.
Familj

225:-

Vuxen

100:-

Förening

300:-

