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 Den blomstertid nu kommer! 
 

Äntligen är det vår i luften! Ljuset och värmen återvän-

der och med dem växtligheten! I flera veckor har jag 

lyft på växternas vintertäcke för att notera hur långt de 

har kommit och tidigt i mars hade rosorna fått sina 

första blad. Jag förväntade mig ett bakslag, men det 

verkar som att vi har klarat oss i år. 

 

Slättåkra med omnejd är fantastiskt vackert om våren. 

Har ni ännu inte besökt naturreservatet i Biskopstorp, 

föreslår jag att ni packar en fikakorg och ger er upp dit 

med släkt och vänner en härlig eftermiddag i maj. 

 

Jag har även glädjen att meddela att Kristian Bengtsson 

med familj har gjort att otroligt arbete med våra vand-

ringsleder. De är i gott skick och har fått nya skyltar. 

Stort tack till Sigyn och Ingmar som har skänkt virke 

och dessutom sågat stolpar och visare till våra vand-

ringsleder. 

Har ni vägarna genom byn i dagarna, kommer ni att få 

se att våra fantastiska påskliljor har slagit ut. Vi satte 

många och det gick förvånansvärt snabbt och smidigt. 

Nu när de blommar önskar man bara att vi hade hunnit 

få ner ännu flera i jorden, men arbetet fortsätter till hös-

ten. 

 

Om du delar vårt intresse för gemenskap och att samti-

digt göra nytta, ska du absolut inte missa VÅRFINT 

den 26/4! Ung som gammal är välkommen och alla kan  

bidra med något! 

 

 

Kristina Abrahamsson 

Ordförande i Slättåkra bygdeförening 

Lördagen den 26 april träffas vi för att vårstäda och 

fixa i byn. 

Alla kan vara med! 

12.30  Samling i parken. 

  Vi delar upp oss i olika grupper: 

  - Skolgården 

  - Bygdegården 

  - Väg och plantering 

  - Snickragruppen   

Vi kommer bl. a. att bygga och måla fågelholkar till   

parken, plocka skräp, räfsa och kratta, reparera          

lekredskap samt plantera buskar vid infartsskyltarna. 

Observera att oömma kläder gäller för de barn, som vill 

vara med och måla fågelholkarna! Medtag kratta, spade 

eller räfsa! 

Fr. o. m. kl. 16.00 bjuds de, som har hjälpt till, på 

korv och bröd samt dricka! 

Godisregn till alla barn avslutar dagen! 

 

Varmt välkomna! 

Hälsar 

Styrelserna för Slättåkra bygdeförening,                             

Slättåkra skolförening samt Slättåkragården 
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Postortnamnbyte 

Har du märkt att det sker förändringar i byg-

den? Det har flyttat hit många ungdomar och 

fler vill flytta in. På våra möten har vi märkt ett 

starkt intresse för närproducerade tjänster och 

varor samt ekologiskt närodlat. Möjligheterna 

för en försörjning i bygden ökar. 

Bygdeföreningen vill stötta detta och göra 

Slättåkra mer synligt. Postorten "313 91 

Slättåkra" är ett viktigt steg i denna utveckling. 

Bygdeföreningen diskuterar och förbereder till-

sammans med Posten namnbytet. Planen är att 

kunna presentera en karta med en ny gräns-

dragning mot gränsen till 313 92 i Bygdebladet, i 

början av augusti. Då är vi redo för beslut på 

Bygdeföreningens årsmöte i november. Ändring-

en kan träda i kraft 2016-04-01. 

Det har kommit in två synpunkter på förslaget, i 

båda fallen från Backabolsvägen. Där är man 

negativ till att ha postorten Slättåkra. 

Välkomna med fler synpunkter: 

Kristina Abrahamsson 073-156 93 76 

Näringslivs- och Inspirationskväll 

Temat för kvällen var samverkan och leddes av 

Ulrika Rylin från Coompanion Halland. Vi fick 

en genomgång av vad samverkan på landsbygd 

innebär och många konkreta tips på vad som 

brukar krävas för att lyckas. Ulrika tvingade oss 

även att börja samverka med en gång! Det fanns 

idéer från våra Näringslivs- och Inspirations-

kvällars egen idélista. Vi fick placera oss vid den 

idé, som vi vill jobba vidare med. 

Arbetet har resulterat i följande arbetsgrupper: 

 Nybyggnation i Slättåkra: 

 Öka antalet tillgängliga lägenheter. 

 Samla bygdens resurser: 

 Ta fram marknadsföringsmaterial för   

 service i bygden. 

 Slättåkras träffpunkter: 

 Rusta upp bygdegården, fräsch badplats, 

 fina vandringsleder, ute-gym och          

 äventyrsbana, allaktivitetshus. 

 

 Tillsammansodling: 

 Sju familjer odlar i sommar vinterns       

 behov av ekologiska grönsaker. 

 Pensionärsresurs: 

 Hjälper när det behövs. 

Frågor eller kommentarer till: 

Jesper Sandström  0727 - 152 152 eller 

jesper@halmstad.net 

Bygdeföreningens företagarnätverk 

Tack till Teknik– och fritids-        

förvaltningen 

Några av er uppmärksammade säkert att in-

formationsskylten hade placerats för långt ut i 

cykelbanan i vintras. Plogbilen kunde inte 

komma förbi och skylten utgjorde en fara för 

cyklister där den stod. 

Bygglovet hade gått igenom obetänksamt och 

det är sådant som händer. Teknik– och fritids-

förvaltningen fick rycka ut och flytta skylten. 

De passade även på att ta bort buskagen och 

snygga till runt omkring skylten. Föreningen 

uppvaktade TF med några askar choklad som 

tack för hjälpen. 

Nybyggnation i Slättåkra  

Det pågår diskussioner kring en uppstart av ett 

kooperativ, som skulle resultera i nya bostä-

der/hyreslägenheter i Slättåkra.  

Nu efterlyser arbetsgruppen investerare både 

vad det gäller arbetskraft och ekonomi. Även 

framtida hyresgäster är välkomna med en in-

tresseförfrågan. 

Kontakta Örjan Ljungek 070-636 66 68 för mer 

information! 

Pensionärsligan 

Kontakta Kaj Sörensen på 070-881 85 80 om du 

vill var med i detta glada gäng. Den här grup-

pen är styrelsen behjälplig med diverse uppgif-

ter.  

callto:+46731569376
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Slättåkra är värd för samverkans-

gruppen i lokal demokrati 

I slutet av april är det Slättåkra bygdeförenings 

tur att vara värd för samverkansgruppens 

möte. Alla kommunens allföreningar kallas fyra 

gånger per år för att få information från kom-

munen samt diskutera gemensamma frågeställ-

ningar. Mötet kommer att hållas i bygdegården. 

Årets bidrag från föreningen  

Mona Andersson i skolköket ansökte om ett 

bidrag för att kunna fräscha upp skolmatsalen. 

Styrelsen beviljade hennes ansökan på 3000 

kr. Arbetet med viss målning, nya gardiner och 

tavlor kommer att ske under påsklovet, vecka 

16. 

Fritidshemmet inkom med en ansökan på 1500 

kr, som de ville handla elektroniksaker för. 

Styrelsen beviljade ansökan. Fritidshemmet 

ansökte även om ett bidrag till teknik-lego, 

men fick avslag. Styrelsen beslutade istället 

att gå ut med en efterlysning via bygdebladet. 

Vill du donera till bygdefonden? 

Är du intresserad av att bidra till föreningens 

arbete? Vill du gynna utvecklingen i bygden? 

Slättåkra bygdeförening har ett fondkonto som 

är märkt för bidrag till olika projekt i bygden. 

Kontakta styrelsen så berättar vi mer.  

Styrelsen tar in ansökningar i början av året. 

När beslut är fattat, meddelas respektive. 

Vem/vilka, som har fått bidrag och vad pengar-

na ska användas till, presenteras i bygdebladet. 

Fritids efterlyser teknik-lego 

Har era barn blivit stora? Finns det teknik-lego 

på vinden? Fritidshemmet på Slättåkraskolan 

tar mer än gärna emot urvuxet teknik-lego. Du 

når Marianne och John på 035-692 11. 

Bygdebladet söker skribenter 

Vi efterlyser nyheter och notiser från er läsare. 

Har du någonting spännande, roligt eller in-

tressant att berätta, som knyter an till bygden, 

så skriv till oss. Vi publicerar i mån av plats. Vi 

ser gärna ett samarbete med skolbarnen! 

 

Välkommen att hyra bygdegården  

Kontakta Stig Bengtsson på 035-691 47 om du 

vill hyra bygdegården till möten eller fest. Du 

hittar även information om uthyrning på 

www.bygdegardarna.se/slattakra 

Du vet väl om att du kan stödja föreningen ge-

nom att skänka dina pantburkar till oss? Vi tar 

även emot utländska burkar. Sista söndagen 

varje månad kl. 14-15 kan du lämna din pant 

vid bygdegården. Vid frågor kontakta Mikaela 

Larsson 070-926 26 11 

Hyr idrottshallen 

Är ni ett kompisgäng som vill träna ihop eller 

söker ni den perfekta lokalen för barnkalas? Hyr 

då vår välskötta idrottshall via kommunens 

hemsida. Direktlänken för bokning är: 

http://www7.halmstad.se/TK/bokning/

default.asp?fri=1 

Är ni även intresserade av att boka matsalen (ej 

köksdelen!) kontaktar ni  Ann-Charlotte Landin 

på skolkontor Norr, 035-13 99 30 eller ann-

charlotte@halmstad.se 

Matsalen kostar ingenting så länge det gäller 

ungdomsverksamhet (0-20 år) eller det är föräld-

rar/personal från skolan som bokar. 

Slättåkrafilmerna finns till          

försäljning 

Slättåkrafilmerna finns ännu till försäljning 

på DVD. Alla tre filmerna (1968, 1972, 2002) 

ligger i samma fodral och kostar 200 kr. Kon-

takta Simon Johansson 073-046 10 91. 

Styrelsen har fått veta att flera filmer inte fun-

gerar ordentligt. Kontakta Simon så hjälper 

han dig med reklamationen. 

Påminnelse till företagare 

Företagare, som är medlemmar i föreningen, är 

välkomna med sina kontaktuppgifter till 

info@slattakra.com. Dessa kommer då att sy-

nas under en egen flik på hemsidan, ett bra 

sätt att marknadsföra sig på hemmaplan. 

INFORMATION 

mailto:ann-charlotte@halmstad.se
mailto:ann-charlotte@halmstad.se


ADRESS    HEMSIDAN   VI FINNS PÅ FACEBOOK 

Slättåkra Bygdeförening  www.slattakra.com Slättåkra heter gruppen. 

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:- 

KONTAKT 
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HÄNDER I BYN 

Bastu Varje fredag (uppehåll under sommarlovet!) Det kostar 40 kr/gång. 

  Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

26/4  VÅRFINT kl. 12.30-17.00. GEMENSAM SAMLING I PARKEN! 

30/4   Valborgsmässofirande vid Slättåkragården kl. 20.00. Kyrkokören sjunger och en   

  talare hälsar våren välkommen. Bålet tänds kl. 21.00. Kaffe, lotteri och korvförsäljning.   

  Kvällen avslutas med ett storslaget fyrverkeri!       

    Varmt välkomna önskar föreningen Slättåkragården.   

6-7/5  KomTek arrangerar mässa i Arenahallen. Slättåkraskolan ställer ut! 

24-25/5 Gatuloppis i byn! 

  Du anordnar försäljning på din uppfart. För mer information kontakta                                      

  Mikaela Larsson 070-926 26 11 eller Kristina Abrahamsson 073-156 93 76.  

22/6  Orkidévandring 

  Samtliga Sveriges 45 orkidéarter är fridlysta. Orkidéer är idag ovanliga i Halland och 

  man ser sällan dem. På senare år verkar grönvit nattviol ha ökat i Slättåkra. De        

  senaste två åren har blomningen varit riklig med hundratals blommande exemplar  

  bara längs Ryvägen.  

  Detta är en tillgång, som vi Slättåkrabor bör känna till. Från församlingshemmet går 

  vi upp till Ry, bort mot Bolet och åter på stora vägen (ca 4 km). Vi passerar   

  "Margaretas åker" och får se vyn som inspirerade Margareta till Bygdeföreningens nya 

  logotype. 

  Vi samlas vid församlingshemmet kl. 16.00, ingen föranmälan krävs. Jesper Sandström 

  guidar, 072-715 21 52. Medtag fika. 

5-6 juli Sommarmarknad på Maggans loppis kl. 11.00-16.00.                                                            

  Ingen anmälan eller avgift. Medtag eget bord och eventuellt regnskydd. 


