
Sommaren 2019 

 

Med försommarhälsningar från styrelsen 

 

En till för byn 2019! 

Vi får börja detta numret med att gratulera 

den glada vinnaren Arvid som är hemma-

hörande i Gräsås!  

Då han kom ut lite tidigare än planerat och 

den glädjen han visar över segern kan väl 

inte tolkas på annat sätt än en riktig täv-

lingsmänniska ut i fingertopparna :-). 

Självklart går gratulationerna även till 

mamma Jennifer och pappa Robin. 

 

Efter ett soligt och nederbördsfritt april var det dags för Vårfint tillsammans med Bygdegårdsför-

eningen sista söndagen i månaden och förutom städ– och grillsugna deltagare var även regnet när-

varande. Utöver att lekparken och ytorna runt Bygdegården blev vårstädade så fick krukorna utan-

för bygdegården nya blommor och några av bänkarna fräschades upp för att vara redo till Valborg. 

Det hela avslutades med korvgrillning. 

 

Och nu när våren åter kommit och naturen grönskar för fullt så betyder detta också att tipsprome-

nadssäsongen åter är igång. Trots en ivrigt skinande sol så var det bitande vindar som mötte delta-

garna av den första promenaden och vi får hoppas på trevligare väder när det är dags för nästa pro-

menad den 2e juni. 

 

Vi har ju även invånare i byn som inte är så stora och som 

kanske inte alltid har så stor glädje av aktiviteter vi arran-

gerar. Så när personalen på Slättåkra förskola kontaktade 

oss med en förfrågan om ett ekonomiskt stöd för ett od-

lingsprojekt var det ett enkelt beslut att ställa upp. 

 

SLÄTTÅKRA BYGDEBLAD 
www.slattakra.com 



 SOMMAREN 2019  

HÄNDER I BYN 

Tipspromenader 

I år arrangerar föreningen tipspromenader vid fyra tillfällen till: 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. Finfina priser! 

6/6 Fisketävling 

Efter förra årets inställda fisketävling hoppas vi att det åter kan tävlas om stor fångsten! Tävling-

en sponsras av Wittlock fiske och Go Nature, så fina priser utlovas.  Samling på Brogård (Örjan & 

Pernilla Ljungeks gård), klockan 13.00. Invägning och prisutdelning sker senare samma eftermid-

dag. Försäljning av fika. Att deltaga i tävlingen är gratis. 

Skulle det visa sig att vi åter tvingas ställa in pga lågt vattenflöde kommer detta kommuniceras 

ut på Facebooksidan. 

 

Ung i Halland 

Är du mellan 13-25 år med en grym idé som du vill förverkliga?  

Kolla då in Ung i Hallands hemsida: http://lluh.se/ung-i-halland/  

Bokbussen  

Bokbussen stannar till varannan torsdag utanför förskolan kl. 16:50-17:10 tom 13/6, Under som-

maren, 4/7, 18/7, 1/8 och 15/8 är det 15:30—15:50 som gäller. 

Kontakt: bokbussen@halmstad.se eller 070-276 73 99  

 

SIDA 2 

Förskolan vill erbjuda barnen möjlighet att odla tillsammans och ge dem en förståelse för var vår 

mat kommer ifrån och utöver vårat ekonomiska stöd har det donerats bl.a. jord och pallkragar 

ifrån lokala företag och personer. Ingen nämnd, ingen glömd. 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig sommar!  
önskar Styrelsen 
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Ungdomsgården 

Den 26 april var det säsongsavslutning på 

Gården och det avslutades med bubbleball 

och pizza. 28 tjejer och killar kom för att 

spela fotboll iklädda luft-fyllda skyddsväs-

tar i form av bollar. Det blev en fartfylld ak-

tivitet med mycket skratt och närkamper.  

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till ung-

domsgårdens ledare, både nya som gamla. 

Ungdomsgården är inte möjlig om det inte vore för er som ställer upp och hjälper till som ledare. 

Nu är det dock några ledare som tackar för sig och för att inte de som är kvar ska gå på knäna be-

hövs det fler vuxna som kan tänka sig att hjälpa till. Kontakta Camilla Karlsson 070-658 71 90 vid 

intresse / för mer information. 

 

Vi vill ju att verksamheten ska kunna fortsätta till hösten i vanlig ordning. 

 

Slättåkra Bygdegård 

Bygdegården efterlyser nu gamla fotografier ifrån bygden som kan förstoras upp för att se dan 

hängas upp på väggarna i. Så sitter du/ni inne med en riktig bildskatt ifrån bygden, tveka inte att 

kontakta Anneli Bylander 070-724 00 10 eller anneli.bylander@gmail.com.  

 

Bygdeföreningen 

Är du en driftig person som vill vara med och påverka utvecklingen eller bidra praktiskt? Då ska 

du ta chansen att anmäla ditt intresse till valberedningen för Slättåkra bygdeförening. Till hösten 

kommer det att finnas några lediga platser i styrelsen. Styrelsen träffas en gång i månaden för att   

planera aktiviteter etc. Vi har en tydlig ansvarsfördelning, men hjälps alltid åt i vårt uppdrag. Är 

du nyinflyttad i Slättåkrabygden, är det om inte annat, ett ypperligt sätt att lära känna fler på     

orten. Majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmar tackade ja just av denna anledning.  

Kontaktuppgifter till valberedningen finner du på sista sidan.  

 

Varmt välkommen till oss! 



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 2018/2019 via bankgiro 5814-6697                              

eller via Swish 123 037 65 41 om du vill vara med och stödja föreningen. 

Skriv er adress i meddelandefältet! 

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

Förening 300:-       Företag 300:- 

KONTAKT 

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 med-

lemmar/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 öv-

riga kostar den 200 kr.  

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

swish 123 037 65 41. Badtunnan eller tälten hämtas fredag och lämnas söndag. 

ANSLAGSTAVLA 
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