
Våren 2019 

 

Med hälsningar från SBF:s styrelse 

 

Hej! 

Vi vill börja med att tacka Kristina för vad hon bidragit med och åstadkommit under sina år som 

ordförande för föreningen. Utöver att driva frågor som vårat egna postnummer och bredband så har 

det ju också startats upp nya traditioner utspritt över kalenderåret så som vår– och höst-fint i byn, 

tipspromenader, fisketävlingen på nationaldagen samt julmarknaden inne i Bygdegården. Idéer blir 

ju inte traditioner av sig självt utan det krävs ju också ett engagemang i form av hjälp med att hålla 

i arrangemangen och inte minst deltagare & besökare. Så ett stort tack till alla er som hjälpt till att 

åstadkomma detta under det gångna året. 

 

Årsmötet i november resulterade i en ny styrelse med många nya ansikten, så vi vill önska  

Camilla Karlsson (kassör), Martina Andersson (sekreterare), Ruth Born, Tobias Mårtensson och 

Malena Nilsson välkomna in i styrelsen. Dessutom valdes Jerry Haraldsson till att ta över  

ordförandeklubban efter Kristina Abrahamsson. 

 

Som alltid så händer det mycket i Slättåkra och förutom i bygdebladet, kan du hitta information på 

vår hemsida och via Facebook.  

 

”En till för byn!” 

För att uppmärksamma föryngringen i byn med omnejd samt att förskolan var nyrenoverad, gick vi 

förra våren ut med att styrelsen kommer välkomna 2019 års första bebis inom postnummer 313 93 

med en liten överraskning. Vi hoppas att detta skett innan nästa bygdeblad går i tryck och att vi då 

kan presentera Slättåkras första nyfödda invånare 2019! 

 

 

Med varma hälsningar 

       Styrelsen 

SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD 
www.slattakra.com 
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Bastu  

Vedeldad bastu varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle, som betalas kontant. 

Damer 15.30-17.00  Herrar 17.00-20.00 

Bokbussen kommer varannan torsdag kl. 16:50-17:00. 

Bokbussen kommer varannan vecka! Den stannar till vid förskolan mellan kl. 16:50-17:10 följande 

datum: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5. Därefter gäller sommarschemat, som 

presenteras i kommande bygdeblad. 

Tipspromenader 

I år arrangerar föreningen tipspromenader första söndagen i maj till september: 5/5, 2/6, 7/7, 4/8 

och 1/9. Start vid bygdegården mellan klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för barn och för 

vuxna. Kostnaden är 20 kr/person. Priser delas ut i båda kategorierna till 1:a och 2:a plats. 

Ungdomsgården 

Verksamheten är i full gång och ungdomar, från och med att de har börjat i årskurs 6, är väl-

komna till idrottshallen varje fredag mellan kl. 19:00-22:30 (verksamheten har uppehåll under 

skolloven). Ungdomarna utövar olika sportaktiviteter, spelar spel och umgås. 

Har du glömt att köpa godis inför helgen, är du och barnen välkomna att köpa godis på Gården.  

Vårfint 28 april kl. 10:00-13:00 

Vi träffas i lekparken klockan 10:00 för att dela upp arbetet. Medtag trädgårdsredskap. Efteråt  

bjuder styrelsen på korv med bröd. Välkommen! 

Närtrafik 

Närtrafik är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det sällan eller aldrig 

går någon buss. Läs mer om villkoren på http://www.hallandstrafiken.se/nartrafik eller ring Hal-

landstrafiken på 0771-750 700.  

Ung i Halland 

Äntligen kan man söka projektstöd från Ung i Halland! Har du och dina kompisar en grym idé 

som ni vill förverkliga? Är ni mellan 13-25 år? Vi kan stödja er idé upp till 30 000 kr!  

Kontakta ungdomscoachen Elinor på: 

Epost: elinor.forsberg@lluh.se Tel: 072-182 50 33 

Facebook: Ung i Halland eller Elinor UngihallandKolla då in Ung i Hallands hemsida: 

http://lluh.se/ung-i-halland/ 
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Välkommen till GF Gnistan 
 

Barngympa 

Start 10/1 - 4/4 i Slättåkrahallen 

”Lilla” gruppen (Föd. -13/-14)   ”Stora”gruppen (Föd. 12 och tidigare) 

Torsdagar kl 17:00 - 17:45   Torsdagar kl 18:00 - 19:00 

Anmälan till Weronica tel. 0732 - 08 29 63 Anmälan till Ulla 0702—57 28 68 

Max 15 barn, 100:- / termin   Max 20 barn, 100:- / termin 

 

Ronnys lättmotion 

Start 7/1 - 8/4 i Slättåkrahallen 

Måndagar kl 19:00 - 20:00 

250:- / termin 

 

 

 

 

Kallelse till Slättåkra bygdegårdsförenings årsmöte 

 
Dags för årsmöte för Slättåkra Bygdegårdsförening 

 

Årsmötet hålls Slättåkragården den 25 februari klockan 19.00. 

Föreningen bjuder på kaffe. 

 

 

Vill du bli eller fortsätta vara medlem i Slättåkra Bygdegårdsförening? 

Då är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019. 

Pris: 100 kr per person 300 kr per förening/företag 

 

Betala in via Swish eller bankgiro och märk betalningen med ”MEDLEMSAVGIFT” samt ditt 

namn och efternamn. 

Swish: 123 105 58 88 

Bankgiro: 885–8078 

Medlemsavgiften ges i rabatt vid hyra av valfri lokal vid ett tillfälle per kalenderår. 

 

Hälsningar 

Styrelsen Föreningen Slättåkragårdens 

 



ADRESS    HEMSIDAN   VI FINNS PÅ FACEBOOK 

Slättåkra Bygdeförening  www.slattakra.com Slättåkra heter gruppen. 

c/o Kärra Trollbacken 311  info@slattakra.com 

313 93 Slättåkra 

070 - 634 02 87 

Valberedningen: 070-371 82 60 

 

MEDLEMSAVGIFTEN 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2019 (gäller 1/9 2018 – 31/8 2019) via                                              

bankgiro 5814-6697 eller via swish 123 037 65 41. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 

Familj 225:- (ange antal barn samt ålder)  Vuxen   100:-  

Förening 300:-       Företag 300:- 

Hyr badtunna eller partytält! 

Hyr föreningens fräscha badtunna:  

Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar och 1500kr/helg för 

icke medlemmar. 

 

Nu finns det även partytält för uthyrning: 

Lilla tältet (4 x 6 m): 

300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar/helg. 

Stora tältet (6 x 10 m): 

600 kr för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar/helg.  

Ljusslingan är gratis att låna i samband med att med att man hyr tält om man är medlem.        

För övriga kostar den 200 kr.  

 

Bänkar för utomhusbruk: 

Medlemmar kan kostnadsfritt boka föreningens bord och bänkar för utomhusbruk. Kontakta     

David enlig nedan. 

 

Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Det går att betala kontant eller med 

swish 123 037 65 41. 

ANSLAGSTAVLA 
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KONTAKT 


