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Åh hej vad det går
I skrivandets stund grävs och kopplas det in fiber runt
om och i byn. Slättåkra ligger nu i teknikens framkant,
långt före många andra och större tätorter i kommunen
och det är tack vare alla er som tror på Slättåkra och
framtiden. Ett viskande eko om att vi är som bäst tillsammans, hörs när man strosar genom byn. Ensam
kunde aldrig ha åstadkommit detta resultat, hur mycket
han än hade kämpat.
Under kommande verksamhetsår vill styrelsen arbeta
med att snygga till i byn. Kontakt med Suseåns vattenråd samt Teknik– och fritidsförvaltningen är etablerad
och förhoppningsvis kommer viss röjning utmed Pukabäcken att ske redan i vår. Vandringslederna kommer
också att få stort fokus i år. Plantering och vårstädning
med festlig avslutning i april planeras också och hör
gärna av dig med fler förslag på hur vi kan göra bra
ännu bättre.
Alla föreningar har startat upp sina verksamheter igen.
Nytt för i år är yoga i bygdegården, en härligt avslappnad träningsform om du frågar mig. Håll utkik på vår
hemsida och på vår nya informationsskylt vid affären
efter kontaktinformation till de olika föreningarna.
Näringslivs- och inspirationskvällarna fortsätter med
samma entusiasm som tidigare och alla är välkomna till
dessa träffar, inte minst för att lära känna fler härliga
människor.
Så med hopp om ett gott nytt år fyllt av ny energi hälsar
jag 2014 varmt välkommet till Slättåkra!
Kristina Abrahamsson
Ordförande i Slättåkra bygdeförening

Förslag om ändrat postortnamn
Vi tror att du tillsammans med Bygdeföreningen vill
vara med och skapa en hållbar utveckling i Slättåkra.
Vår livsstil har frestat miljö, ekonomi och energisystem
till bristningsgränsen. Vi tror också att du vill lära känna
dina grannar i bygden bättre.
Genom att öka den lokala ekonomin och skapa arbetstillfällen i bygden kan vi åstadkomma förändring. För
att ge oss en tydlig identitet och marknadsföra näringslivet behöver namnet Slättåkra synas kontinuerligt. En
ändring av våra adresser med ett byte av postortnamnet
från 313 91 Oskarström till 313 91 Slättåkra är ett viktigt steg. Idag är vi alldeles för anonyma.
En handuppräckning bland de 80 personer som var med
på Bygdeföreningens årsmöte visade att så gott som
samtliga var för förslaget (eftersom det gjordes under
"Övriga frågor" så räknade vi inte). Men, vi har talat
med några personer kring östra Johansfors. Ingen av
dessa verkar vara intresserade av att byta postortnamn
till Slättåkra. Därför förbereder vi för att lyfta ut ett område kring östra Johansfors ur 313 91 till 313 92. Men,
inget är ännu bestämt så har du åsikter är du välkommen
att hör av dig.

Tidsplan för ändring
2014: Diskussion i bygden: Argument för/mot
Nov 2014: Årsmötesbeslut
Jan 2015: Slättåkra ansöker till Kulturnämnden
1 mars 2015: Kommunen ansöker om namnbyte
1 april 2016: 313 91 Slättåkra införs
Kontakta gärna:
Kristina Abrahamsson 073-156 93 76 eller
kristina.abrahamsson@utb.halmstad.se
Ordförande Bygdeföreningen
Jesper Sandström 072-715 21 52 eller
jesper@halmstad.net
Bygdeföreningens företagarnätverk
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INFORMATION
Ny skylt utmed vägen
Den går inte att missa och den är så grann!
Tusen tack till Kristian Samuelsson m. fl.
för det intensiva arbetet med vår nya informationsskylt utmed vägen. Här kommer
bygdeföreningen samt andra föreningar, som
är verksamma i byn, att kunna annonsera
om kommande händelser. Hör av dig till styrelsen om du har någonting som du vill att
andra ska ta del av. Glöm heller inte bort att
se efter på hemsidan då och då. Vi har även
en aktiv grupp på Facebook, som heter
Slättåkra.

Slättåkrafilmerna finns fortfarande till försäljning
Slättåkrafilmerna finns ännu 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 säljs vid olika evenemang.

Sök bidrag från föreningen
Under föregående verksamhetsår skänkte
föreningen pengar till skolans fritidshem, så
att de kunde köpa in undervisningsmaterial
till eleverna. Föreningen sponsrade även
Slättåkragårdens traditionella fyrverkeri på
Valborgsmässoafton.
Föreningar, som är verksamma i byn, är välkomna att söka bidrag från bygdeföreningen. I ansökan ska ett tydligt syfte om vad
pengarna kommer att användas till anges.
Även summa och föreningens kontaktuppgifter ska finnas med. Välkommen med er ansökan senast den 28 februari. Styrelsen
fattar beslut i mars.

hang. Först ut var dukningen till årsfesten
och det fixade de med bravur! Stort tack till
alla er som hjälptes åt! I vår kan det tänkas
att de dyker upp bland buskar och snår. Kontakta Kaj om du vill var med i detta glada
gäng på 070– 881 85 80.

Bygdebladet söker skribenter
Vi efterlyser nyheter och notiser från er läsare. Har du någonting spännande, roligt eller intressant att berätta, som knyter an till
bygden, så skriv till oss. Vi publicerar i mån
om plats. Vi ser gärna ett samarbete med
skolungdomarna!

Företagare syns på hemsidan
Företagare, som är medlemmar i föreningen,
är välkomna med sina kontaktuppgifter till
info@slattakra.com. Dessa kommer då att
synas under en egen flik på hemsidan, ett bra
sätt att marknadsföra sig på hemmaplan.

Nya tag med vandringslederna
En ny kontaktperson är tillsatt som sammankallande till vårens arbete med vandringslederna. Hör av dig till styrelsen omgående om
du vill vara med och inventera, röja och
märka ut våra vandringsleder.

Kom ihåg att...
Pensionärsligan är här

Nästa bygdeblad utkommer i april/maj. Privatpersoner, företag och föreningar, som är
Äntligen har Slättåkra fått en alldeles egen medlemmar, är varmt välkomna att höra av
pensionärsliga! Kaj Sörensen är sammankal- sig till styrelsen för att vara med. Hör av dig i
lande för detta härliga gäng, som ska vara god tid.
styrelsen behjälplig i olika samman-
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HÄNDER I BYN
Bastu

Varje fredag kl. 17.00-20.00 är det bastu för herrar. Det kostar 40 kr/gång.
Tjejernas bastukvällar för våren blir 18/1, 8/2 och 1/3 kl. 18.30. Det
kostar 40 kr/gång. Vi turas om att elda. Medtag gott att äta och dricka.

7/1-18/3

Latinoinspirerad konditionsträning i bygdegården tisdagar kl. 19.00.
350 kr /termin.
Måndagsgympan med Ronny i Slättåkrahallen startar den 13/1
kl. 19.00 - 20.00. 200 kr /termin.
Vill man gå både på mån/ti kostar det 500 kr.
Undrar du något kontakta Anna-Karin 035-690 69 eller ak.vb@hotmail.com
Välkomna önskar Gf Gnistan

21/1

Yogakurs i bygdegården kl. 17.30 på tisdagar. Först till kvarn gäller så skynda
dig med din anmälan till Agneta Bengtsson 670 38 eller 070-835 04 74.

10/2

Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskväll kl. 18.30
- För företagare och företagsamma. För mer information se nästa sida.

6/3

Årsmöte Föreningen Slättåkragården klockan 19.00.
Ingen föranmälan. Kontakta Stig Bengtsson om du har funderingar på 035-691 47.

26/4

Gemensam vårdag kl. 13.00!
Tillsammans med Skolföreningen och Slättåkragården
går vi man ur huse och röjer i parken, längs med
vägarna, omkring bygdegården och skolan. Vi startar
upp och avslutar arbetet i parken. Vi ordnar sopsäckar
och släpkärror. Medtag krattor, spadar och liknande
och håll utkik på vår hemsida för mer information.
Vi bjuder på mat och dryck!

Varmt välkomna!
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Slättåkra Näringslivs- och Inspirationskväll
- För företagare och företagsamma
När?
Var?
Kostnad?

10 februari 2014 kl 18.30
Slättåkra bygdegård
Ingen - alla ska ha möjlighet att komma. Fika ingår

Kvällen arrangeras varje halvår för dig som antingen är företagare eller bara intresserad av
en aktiv bygd. Syftet med kvällarna är att hålla liv i en diskussion om att driva egna projekt,
som ett företag eller ideellt. Med tiden kommer du samla på dig erfarenheter som göra att det
inte längre känns så svårt att ta vara på en möjlighet.
Spännande idéer från tidigare möten diskuteras vidare. Några exempel: Lösdrift av köttdjur i
Slättåkradalen, flera gårdar med gemensam drift. Bygg småhus för äldre, kooperativt
Slättåkraprojekt. Nischa skolan som en naturskola. Fixa badplats vid Slisån i Slättåkra. Gemensam odling av ekologiska grönsaker för husbehov. Byt postortnamn till 313 91 Slättåkra.
Kvällens tema är samverkan mellan olika verksamheter på landsbygd. Vi kommer få en beskrivning av ”företags ”samverkan och andra varianter av samverkan. Exempel på olika former av samverkan. Hur går man till väga om man vill samverka? Vad är bra att tänka på?
Vad finns det för framgångsfaktorer?
Till vår hjälp har vi Ulrika Rylin från Coompanion Halland.
Anmälan senast 3/2 (helst omgående) till:
Jesper Sandström
0727 - 152 152 eller jesper@halmstad.net
Bygdeföreningens företagarnätverk

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 2014 via bankgiro 5814-6697.

Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

