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Äntligen! Efter en fantastisk fin, men samtidigt rysligt lång vinter, kom äntli-

gen våren. För mig är det den bästa tiden på hela året. Energin återvänder, 

nya projekt planeras och samtidigt som dagarna blir längre, lovar solen hopp 

om mer värme. För aldrig smakar väl en kopp kaffe så gott, som i vårsolen. 

Redan i mars är jag ute och spatserar, funderar och provgräver lite för att se 

hur hårt tjälen sitter. Sedan beställer jag hem växter och planerar säsongens 

”att-göra-lista”. Jag har funderat över hur mitt intresse för växter skulle kunna 

nyttjas i bygden. En vision är att alla infarter till byn blommar om våren. Vi 

diskuterade blomlådor vid infartsskyltarna förra året, men hade det inte varit 

ännu häftigare att plantera lökar utmed vägen? Tänk om trafikanter varje år 

fick köra genom en allé av påskliljor. Skulle inte det sätta Slättåkra på kartan?  

För det är just det som är vårt stora bekymmer. Hur vi ska göra för att få upp-

märksamhet. Halmstad kommuns översiktsplan (ÖP) är ute för respons i 

kommunen. ÖP: n kommer att ligga till grund för projekt och detaljplaner 

fram till och med år 2030. I stora drag planerar man att rusta upp Halmstad 

samt förstärka fem kommunikationsstråk utifrån resecentrum. 

Slättåkra har än så länge inget utrymme i ÖP: n, utan ligger, precis som nu, 

mittemellan två stråk (Oskarström och Getinge). Det är nu det gäller om vi 

ska vara med och påverka. Vill vi ha nybyggnation? Vill vi ha bredband? Vill 

vi att företagare vågar etablera sig i Slättåkra? Vill vi att barnfamiljer ska 

flytta hit? Vill vi ha kvar affär och skola? Vill vi att man ska kunna bo kvar 

här, när huset börjar kännas för stort? VAD VILL DU? 

Översiktsplanen ligger på kommunens hemsida och finns uppsatt på biblio-

teken. En kort version sitter uppsatt nere i idrottshallen. Yttranden ska vara 

kommunen tillhanda i mitten av maj. Kom med dina synpunkter till mig snar-

ast! 

Styrkan ligger i att kämpa tillsammans! 

Hälsningar 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra Bygdeförening 

 

Vår! Bästa tid är nu... 

 



Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskonferens 

- För företagare och företagsamma 
 

När?  3 juni 2013 

Var?  Slättåkra bygdegård 

Kostnad? Ingen - alla ska ha möjlighet att komma. Fika ingår. 

 

Välkommen till en inspirerande kväll för dig som är intresserad av att någon gång starta 

en egen verksamhet eller för dig som vill utveckla din befintliga verksamhet. Bakgrunden 

är det arbete som Bygdeföreningens framtidsverkstad gjort för att ta fram Slättåkras lo-

kala utvecklingsplan. Sista sidan i utvecklingsplanen är en handlingsplan där en av punk-

terna handlar om att skapa mötesplatser för företagare i Slättåkra.  

- Det skall vara lätt att vara företagare i Slättåkrabygden.  

 

Tar du steget och startar egen verksamhet väntar positiva spiraler: Fler naturliga kontak-

ter i bygden gör det enklare att lösa dagliga problem. Ingen restid till arbete ger mer tid 

över och lägre kostnader... 

 

18.00 Välkomnande och inledning 

18.15 Hushållningssällskapet inspirerar 

 - Exempel från landsbygdsföretag som lyckats med nya idéer. Frågestund. 

19.00 Halmstads Näringslivs AB 

 - Starta, driva eller etablera? Inget för litet, inget för stort. - Vi hjälper dig! 

19.20 Fika 

19.45 Kluvet land - Svenskar som jobbar gratis. 

 - Om hur ideella initiativ förändrar en bygd. 

20.15 Diskussion, idépresentation och beslut 

20.40 Slättåkras Roland Lydén  

 - Medgångar och motgångar under tjugo års vagnsförsäljning. 

21.00 Avslutning 

 

Anmälan senast 26 maj: (av hänsyn till oss som arrangerar kvällen, anmäl dig omgående!) 

 

Jesper Sandström   0727 - 152 152 eller jesper@halmstad.net 

Ansvarig företagarnätverk Bygdeföreningen 

 

Kristina Abrahamsson  073-156 93 76 eller kristina.abrahamsson@utb.halmstad.se 

Ordförande Bygdeföreningen 

Inbjudan från Framtidsverkstaden 

INFORMATION 

SIDA 2 SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD SOMMAREN  2013  

callto:+46731569376


SIDA 3 SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD SOMMAREN  

25/4  Klockan 18.00 samlas vi för att vårstäda kring bygdegården. Medtag egen  

  kratta!  

31/4  Valborgsmässobål vid Slättåkragården med start kl. 20.00.                             
  Bålet tänds klockan 21.00. Kyrkokören sjunger och en talare hälsar våren 

  välkommen. Kaffe, lotteri och korvförsäljning och kvällen avslutas med ett  

  storslaget fyrverkeri. Varmt välkomna önskar föreningen Slättåkragården! 

4/5  Invigning av Hockey-VM! Bygdegården är öppen från kl. 18.00. Matchen 

  börjar kl. 20.15.Det bjuds på snacks, kaffe och kaka. Medtag egen dryck. 

  Föranmälan via föreningens mail: info@slattakra.com. Entré:   

  50kr/person eller 100kr/familj 

11/5  Marknadsdag kl. 9.00-13.00 vid lanthandeln. Kom och sälj/köp hantverk, väx-

  ter eller godsaker. Vill du sälja, kontaktar du Anna-Grethe på 0707-674749.  

  Kostnadsfritt, men du ansvarar själv för bord och eventuellt regnskydd. 

  Skolföreningen lagar bron vid Baslägret klockan 11.00. Kom och hjälp till eller 

  bistå med material! Kontakta Carina Bengtsson på 0737-072097. 

6/6  Allsångspremiär! Välkomna till Mossaps gård på allsångskväll den 6 juni kl. 

  18.00. Egen fikakorg och stol medtages. Vi sitter ute, så om vädret blir   

  alldeles för dåligt, ställs arrangemanget in. Gästartister utav rang utlovas,  

  från Hälsingland denna kväll. Frågor ring Maggan 035/69170 

13-14/7 MAGGANS LOPPIS har sommarmarknad den 13-14/7 kl. 11.00-16.00. Ingen  

  föranmälan krävs och det är kostnadsfritt. Kom och sälj eller köp hos mig! 

  Frågor ring Maggan 035/69170 

?  Till sist ser vi med spänning och förväntan fram emot att få inviga den nya lek-

  platsen. Detaljerad inbjudan kommer att gå ut via hemsidan, Facebook- 

  gruppen samt sättas upp vid affär, skola och idrottshall. Håll utkik!  

HÄNDER I BYN 

En hälsning... 

Som de flesta vet stänger jag butiken den 31/5 efter sju år och jag vill passa på att tacka 

alla goa och trogna kunder, stora som små. Jag hoppas att butiken kommer att vara kvar i 

någon form. 

Tack! 

Tommy Bodknodd 



 

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:- (ange antal barn samt ålder) 

Vuxen  100:-  

Förening 300:- 

KONTAKT 

SIDA 4 SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD SOMMAREN  2013  

Nästa bygdeblad utkommer i augusti, i 

samband med skolstarten. Privatpersoner, 

företag och föreningar etc. är varmt väl-

komna att höra av sig till styrelsen för att 

vara med. Hör av dig i god tid.  

Hälsningar 

Slättåkra bygdeförenings styrelse.  

Danskt Smörrebröd! 

Vi gör smörrebröd till ditt event! 

Kontakta Anna-Grethe eller Kaj Sören-

sen för mer information. 

0764-059922, 0708-818580 

sta.trivsel.miljo@gmail.com 


