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Tyvärr har ju inte detta år varit som ett vanligt år med de rekommendationer 
och begränsningar som vi får leva med tillsvidare. Detta har ju medfört att 
även vi har ställt in aktiviteter i år dock så har ju tipspromenaderna som van-
ligt gått av stapeln första söndagen i månaden från maj fram till och med 
september. Det var en uppskattad förändring att flytta ner starten till parken i 
byn och använda samma runda varje gång. Nytt för i år var att vi även hade ett 
1a och ett 2a pris till de två som hade flest rätt under sommaren, räknat på de 
4 bästa resultaten för att folk som råkar missa en runda fortfarande skulle ha 
chans medan de som går alla fem får stryka sitt sämsta resultat. Med segern 
sista rundan gick Claes Tagesson förbi och knep totalsegern 1p före Boo Jo-
hansson och Margith Haraldsson som delade på 2a platsen. Boo och Margith 
vann varsitt presentkort till Slättåkra Närproducerat medan Claes vann ett 
presentkort till Falkenberg Strandbaden som motsvarar en helgbrunch
för 2 personer.

Sen är det ju ett par saker som inte är sig likt i höst mot tidigare år..

Något som alltid brukar hända på hösten är ju vårat årsmöte, men inte i år. 
Då föreningen drev idrottshallen förr så var det ju naturligt att följa läsåret 
som bokslutsår men under det gångna året så beslutades att ändra så att vi 
följer kalenderåret istället. Så nu kommer årsmötet för sept 19 – dec 20 hållas 
i februari eller mars nästa år.

Ungdomsgården har inte öppnat i höst och detta efter beslut som togs i våras 
pga det helt enkelt inte finns så många ungdomar i byn just nu, och än färre 
som var på gården. Tanken är att vi istället skulle anordna någon lite mer 
påkostad aktivitet för ungdomarna och barnen årligen, men det blev ju en 
tråkig start då vi fick avbryta planeringen för ”barnens dag” som vi hade tänkt 
att anordna i mitten/slutet av maj och vi kan inte heller återupprepa förra 
årets Halloween på Liseberg med ungdomarna då Liseberg helt enkelt inte 
får hålla öppet.

HÄLSNINGAR FRÅN SBF:s STYRELSE

Efter en ovanlig sommar kommer en ovanlig höst
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HÖSTEN 2020
Sen kommer vi till årets sista aktivitet, Julmarknaden. Som redan annonserats 
på Facebook-sidan så har vi nu sent omsider ställt in årets Julmarknad. Ett 
beslut som kanske i efterhand kunde ha tagits tidigare men med förhoppnin-
gen om att FHM skulle komma med nya rekommendationer så drog det ut på 
tiden innan beslutet togs. Men vi hoppas och tror att alla har full förståelse 
för detta och att vi istället ses för en ännu trevligare Julmarknad 2021!

Nu är det ju fortfarande några månader kvar till årsmötet, men vill du vara 
med och påverka utvecklingen i byn eller bidra praktiskt? Då ska du ta chan-
sen 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 ypperligt sätt att lära känna fler på 
orten. Majoriteten av nuvarande styrelsemedlemmar tackade ja just av den-
na anledning. Kontaktuppgifter till valberedningen finner du på sista sidan.

Med varma hälsningar,
Styrelsen
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Hösten är här och det innebär att vi har startat luftgevärsskyttet. Så tveka inte 
utan lyft er från tv-sofforna och kom med och delta i vår trevliga verksamhet.

Vi skjuter måndagar och torsdagar med start  17.30 , vi håller till i 
Slättåkragårdens källare. Ni får sätta upp er på önskad dag och tid för att 
slippa onödig väntetid.

Luftgevärsskytte är en sport för alla åldrar och är utmärkt för att träna upp sin 
koncentrationsförmåga.

Vi deltar i Hallandsserien vilket innebär att man tävlar i olika klasser indelade 
efter ålder och resultat. Serien består av 15 omgångar och alla som deltar i 
minst 10 av dessa erhåller pris.

Ni kommer att skjuta med splitter nya gevär. I samband med detta vill vi tac-
ka de som bidragit till att göra denna investering möjlig. Det finns dock fort-
farande möjlighet att skänka pengar till detta. Alla bidrag är välkomna , swisha 
till 1231858216 eller sätt in på Plusgiro 47 56 45-8.

Vi vidtar åtgärder för att hantera Corona genom att ha mellanrum mellan sk-
jutlagen , extra avstånd mellan skyttarna och möjlighet att torka av gevären 
mellan skyttar.

För mer info kontakta:

Conni Hansen Ordf. - 070-9707245
Olle Haraldsson - 073-7578419

SLÄTTÅKRA SKYTTEFÖRENING
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Barngympa 4-6 år

Plats: Slättåkrahallen

Start: 2020-09-17

Torsdagar KL.17.00 - 17.45

Terminsavgift: 150:-/termin

Max 20 barn

Anmälan till Mia Johansson:
Tel: 076-3468484
Mail: miajohansson1518@gmail.com

GF GNISTAN

Ronnys lättmotion

Plats: Slättåkrahallen

Start: 2020-09-14

Måndagar Kl.19.10 - 20.00

Terminsavgift :300:-/termin

Årsmöte 21 sept kl. 18.30 i Slättåkra-
hallen

Vi har gjort anpassningar till Covid

Välkomna,
Gf Gnistan
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Vi i Kvibille föräldraförening behöver er föräldrar i Slättåkra med barn i
Kvibilleskolan som medlemmar och i styrelse.

Verksamhetsplan 2020-2021

• Kvibille föräldraförening har till uppgift att stödja skola och förskola i dess 
strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja barnens allsidiga 
utveckling och utbildning.

• Bevakning av Kvibilleskolans samt fritidshemmets inflyttning till läsåret 
2021-2022.

• Arbeta för att barnen har en säker miljö i, till och från skola, förskola och 
fritids.

• Genom samverkan med förskola och skola driva Kvibille föräldraförenings 
intressen.

• Tillsammans med andra föreningar i Kvibille jobba mot gemensamma mål 
för Kvibilles utveckling.

• Delta på Kvibille öppen by under november 2020.
• Anordna ljusmanifestation för Kvibille skola och förskolor i samband med 

Barnrättsveckan (november 2020).
• Anordna en aktivitet för Kvibille skola och förskolor under våren 2021.
• Vi tar hänsyn till Corona och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Bli medlem

Vi i Kvibille Föräldraförening hoppas på ert fortsatta stöd för läsåret 2020/2021. 
Ju fler medlemmar och familjer vi har stöd och mandat från desto mer styrka 
har vi i flera frågor.

Medlemsavgift 100 kr per familj. SWISH 1230720326

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Kvibille Föräldraförening

www.facebook.com/kvibilleff

KVIBILLE FÖRÄLDRAFÖRENING
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VANDRING
Som vi skrev på Facebook i somras så har vi röjt leden och satt upp nya 
markeringar på Stövlaberget upp till utsiktsplatsen. Dock har denna växt igen 
en del och Länsstyrelsen har sagt att det ska lägga in Stövlaberget i höstens 
planering och budget, så förhoppningsvis kan man njuta av utsikten lite bät-
tre nästa år.

Vi har ju dock ett antal fler leder runt om Slättåkra och gissningsvis är en del 
av dem i behov av lite restaurering. En del av dem följer ju bara vägar medan 
en del går på stigar. Så om du känner till en led där det är lite svårt att hitta 
runt så rapportera gärna in detta.
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN

Som vi berättade i förra bygdebladet så har det varit ett annorlunda år för 
bygdegården med endast ett fåtal bokningar. I slutet av sommaren så anord-
nades en husvagns- och husbilsträff, men vi har även haft ett mindre antal 
bokningar för olika styrelsemöten.

Hösten har dock hittills sett lite ljusare ut, yogan återkommer och kommer att 
pågå under torsdagskvällarna. Vi har även fått vår första bokning för anord-
nande av barnkalas efter att vi infört en ny taxa för detta. Vi tror att de rymliga 
och luftiga lokalerna gör att man vågar anordna en del evenemang trots den 
fortsatta pandemin.

Styrelsens arbete har under den sista tiden kretsat kring att försöka hitta en 
lösning på problematiken med toaletterna som krånglar allt oftare. Det nu-
varande vakuumsystemet som toaletterna är kopplade till är föråldrat och 
kan inte renoveras på något enkelt sätt. Detta har gjort att vi nu undersöker 
möjligheten att koppla om till ett traditionellt avloppsystem till egen brunn,
vilket ser lovande ut. Tills detta är löst så får vi hålla tillgodo med de två vanli-
ga toaletterna som vi har i korridoren vid de gamla omklädningsrummen.

Utöver detta så söker vi personer som vill hjälpa oss hålla liv i Slättåkragården, 
så att vi kan behålla och utveckla den som en viktig samlingsplats i Slättåkra. 

En gemensam tillgång och samlingslokal!
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN
Vi söker framför allt efter personer som direkt eller på sikt vill tillträda roller-
na som kassör samt ordförande i en styrelse med härlig stämning och god 
gemenskap.

Priser för hyra

Stora salen - 1700 kr
Stora salen, möten vardagar (för privatpersoner eller ideella föreningar) - 700 kr
Barnkalas dagsuthyrning - 500 kr
Lilla salen - 300 kr

Tilläggsavgift för dag före/efter bokningsdag är 300 kr.

Bord - 15 kr/styck
Stolar - 5 kr/styck
Porslin - 10 kr/kuvert

Ställplats husbilar - 150 kr/dygn (inkl. tillgång till toalett, dusch, el och wifi)

Så här bokar du!

Kontakta bokningsansvarig och ordförande Anneli Bylander på 070-7240010 
eller anneli.bylander@gmail.com.

Bli medlem och stötta bygdegården, betala in medlemsavgiften 100 kr/pers 
till Bankgiro nr 885-8078 eller Swisha till 123 105 58 88 (märk betalningen 
med ”Medlem” + ditt namn)
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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/

FAKTA

Projektet vill sätta fokus på landsbygdens unga och arbeta för att stärka de-
ras entreprenörskap, samt ungdomars möjligheter att utveckla landsbygden. 
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa förutsättningar för att unga 
ska kunna vara delaktiga i utvecklingen av sin hembygd, arbeta med attityder, 
utmana storstadsnormen och underlätta för ungas organisering på landsby-
gden. Samtidigt som entreprenörskapet är den största fokusen, så vill LLUH 
också arbeta med att nå de ungdomar som inte nås av andra insatser.

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, och de ungdomar som be-
höver extra stöd tror LLUH befinner sig utanför de stödsystem som finns till 
ungdomar i Halland i dag. Detta gäller både ungdomar på landsbygden liksom 
de som bor i staden. Projektet ska stärka möjligheten för unga att förverkliga 
sina idéer och att stärka ungas identifiering med hela Halland. Stad och land är 
inte en motsats, utan ett beroendeförhållande. Unga som är intresserade av 
fiskerelaterade frågor kan också fångas upp i Ung i Halland.

HÄNDER I BYN

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

Damer 15.30 - 17.00
Herrar 17.00 - 20.00

Ung i Halland

Bastu
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till Slättåkra under säsongen 2020/21 enligt nedanstående schema.

Torsdagar: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 17/12, 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 10/6

Slättåkra förskola 09.40-10.00
Yttra Maa c:a 14.10
Johansfors 14.30-14.50
Kubbebol 15.40-16.00
Gräsås 16.30-16.50
Slättåkra (vid förskolan) 17.00-17.20

Torsdagar: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3, 1/4*, 29/4, 27/5

Johansfors 14.30-14.50
Kubbebol 15.40-16.00
Gräsås 16.30-16.50
Slättåkra (vid förskolan) 17.00-17.20

* Turen slutar kl 16.00.

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

HÄNDER I BYN

Bokbussen kommer..
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ANSLAGSTAVLA

Hyr föreningens fräscha badtunna:

Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar 
och 1500 kr/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 utom-
husbruk. 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.

Hyr badtunna eller partytält!
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COVID-19

Påminnelse om rådande pandemi

Viktiga saker som alla kan göra:

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör 

du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna 
prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika 
orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
• Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller 

kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
• Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
• Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna 

färdmedel.
• Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, 

kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myn-
digheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras 
för att förhindra smitta av covid-19.

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om 
i allmänna omklädningsrum.

• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor 
samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Ta hand om er och varandra!



 Då vi ändrat bokslutsåret är 2020 års medlemskap giltligt 1/9 2019 
- 31/12 2020.   

Glöm inte att medlemskapet, förutom att stödja föreningens verk-
samhet, ger er rabatt på hyran av både badtunna och tält.
Och än finns det gott om tid för varma bad detta året, så är du bad-
sugen men inte medlem? Då är det bara att passa på att bli medlem 
och hyra tunnan! 

Betalning sker 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:-

MEDLEMSAVGIFTEN

Slättåkra Bygdeförening
c/o Kärra Trollbacken 311
313 93 Slättåkra
070 - 634 02 87
Valberedningen: 070-371 82 60

www.slattakra.com

info@slattakra.com

Vi finns på Facebook, 
Slättåkra heter gruppen.

Adress Hemsidan

KONTAKT


