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Efter sommar kommer höst..
Med en för svenska mått lite mer normal sommar så kunde fisketävlingen på Nationaldagen åter gå
av stapeln i Brogård och det nappade tillräckligt mycket för att det skulle bli en segrare i både barn-

och vuxenklassen. Fyra av årets fem tipspromenader har även genomförts med den femte och sista
den 1:e september. Nu tittar vi framåt mot höstens aktiviteter i form av höstfint och julmarknaden.
Då hösten även innebär ett nytt verksamhetsår för föreningen så kommer även årsmöte hållas som
vanligt i november. Inför kommande verksamhetsår ställs några platser i styrelsen till förfogande
så 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. 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 ypper-

ligt 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.
Ungdomsgården
Med hösten kommer även ett nytt läsår och ett nytt läsår betyder uppstart för ungdomsgården i
Slättåkrahallen. Med start den 27/9e öppnar vi som vanligt upp kl 19:00 för dig som går i åk 6-9 och
vi håller öppet till kl 22:30. Totalt kommer det bli 8 fredagar och en lördag under hösten, för lörda-

gen den 12/10 åker vi upp till Halloween på Liseberg. Mer information om denna resa kommer finnas vid första ungdomsgården den 27/9. På fredagarna blir det olika aktiviteter och häng för de som
vill. Ni får mer än gärna komma med förslag på aktiviteter, så får vi se om det går att ordna.
Information kommer även att ligga på Instagram: gardenslattakra.
Som vi nämnde i förra numret så söker vi fler föräldrar som kan tänka sig sitta en fredag eller två.
Hör av er till Camilla 070-658 71 90 (gärna sms).
Ungdomsgården är inget utan ungdomar som kommer, men den går inte att driva utan föräldrar
som hjälper till.
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Årets sista tipspromenad

Start vid bygdegården mellan klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för barn och för vuxna.
Kostnaden är 20 kr/person. Finfina priser!

29/9

Höstfint

Vi samlas klockan 10:00 i lekparken. För sjunde året i rad planterar vi vårlökar ut med vägen.
Visionen är att vi ska binda samman de tre välkomstskyltarna med rader av påskliljor och varje
år kommer vi en liten bit närmare målet. Medtag hinkar, spadar och matsäck. Ta gärna med reflexväst.
Vi tänder grillen i lekparken klockan 12:00.

11/11

Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte!

Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte måndagen den 11/11 kl. 18:00 i Slättåkra bygdegård.
Föranmälan sker via info@slattakra.com eller sms till 070 - 634 02 87.
Föreningen bjuder på fika!

8/12

Julmarknad

Traditionell julmarknad i Slättåkra bygdegård kl. 14:00-17:00 som i år får besök av
Gudmundsgården. Kom och sälj eller köp hantverk, delikatesser och annat som hör
julen till. Bordshyran är 150 kr.
För anmälan eller frågor kontakta Jesper Jönsson: kjespers99@hotmail.com eller
070-567 45 27.
Sista anmälningsdag är den 30/11.

Bokbussen
Bokbussen stannar till varannan torsdag med start 29/8 i Gräsås kl16:20-16:40 för att sedan köra
ner till byn och stå utanför förskolan kl. 16:50-17:10
Kontakt: bokbussen@halmstad.se eller 070-276 73 99

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/
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Luftgevärsskytte
Slättåkra Skytteförening bedriver luftgevärsskytte i skyttelokalen i Slättåkragårdens källare. Föreningen har funnits sedan 1922 och hade sin storhetstid på 1980-90-talet då det var ca 90 aktiva
skyttar.
Föreningen bjuder in till en gratis prova-på träff lördagen den 14 september mellan kl 10-13. Ni får
då möjlighet att prova på vår roliga sport samtidigt som vi har möjlighet att informera mer om vår
verksamhet. Alla från 7 år och uppåt är välkomna. Vi bjuder på fika.
Säsongen startar sedan torsdagen den 19 september och håller på en bit in i mars.
Vi startar kl 18.00. Blir det stort intresse, vilket vi hoppas, kommer vi att utöka med en kväll till i
veckan.
Vi kan nämna att en tävlingsform är parskytte där ett barn (7-13 år) tävlar ihop med en förälder.
Denna tävlingsform har blivit väldigt populär och är ganska unik då man som gammal och ung kan
tävla på samma villkor, det är inte sällan som barnen lyckas att få bättre resultat än sin förälder
och det uppskattas ska ni tro.
Skjutbanan inklusive instruktör går att hyra om ni som kompisgäng eller annat vill göra en rolig
aktivitet.
Kostnad upp till 10 personer är 500 kr, fler än 10 är det 50 kr/person.
Välkommen till vår förening och lär dig skjuta och träffa trevliga kamrater.
Mer info lämnas av

Conni Hansen
Olle Haraldsson

070 - 970 72 45
073 - 757 84 19

Välkommen till GF Gnistan
Lättmotion - ledare Ronny Thorstensson
Måndagar kl 19-20 i Slättåkrahallen.
Start 16/9 - 9/12. Ingen föranmälan behövs.
250 kr/termin
Barngympa (barn födda 2014-2015)
Torsdagar kl 17-17.45 i Slättåkrahallen.
Start 19/9 - 5/12. Anmälan till Weronica 073 - 208 29 63.
Max 15 barn. 100 kr/termin
GF Gnistan kallar till årsmöte måndag 23/9 kl 18.30 i Slättåkrahallen. Välkomna!

HÖ S T E N 2 0 1 9

SIDA 4

ANSLAGSTAVLA
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.
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.

KONTAKT
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:-

