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HÄLSNINGAR FRÅN SBF:s STYRELSE
Hej!
I dessa tider är det mycket som inte är som vanligt. Tex så ställdes ju Valborgfirandet in, inte bara i Bygdegården utan i hela landet, men detta gör ju
inte att vi inte vill ha det fint i parken eller runt Bygdegården. Så Vårfint genomfördes även i år och efter att det städats i parken och runt Bygdegården
avslutades det hela med lite grillning. Vi tackar alla som hjälpte till!
Årets första tipspromenad har nu gått av stapeln och nytt för i år är ju att
starten är i parken nere i byn. Om det var detta eller det fina vädret som
gjorde att det var så många som 37 startande vet vi inte, men vi hoppas så
klart på fortsatt stor uppslutning på kommande tipspromenader.
Vi hade ju kallat till ett medlemsmöte i mars för att kunna göra en ändring
av stadgarna för att justera bokslutsåret till kalenderåret. Vi beslutade att
ha mötet trots det rådande Covid-19 läget då vi inte vet hur länge dessa rekomendatoner kommer gälla och ändringen som gjordes påverkar bara bokslutsåret för föreningen som nu blir kalenderåret från att ha varit 1/9-31/8.

Med varma hälsningar,
Styrelsen
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SLÄTTÅKRA KYRKA

INFORMATION FRÅN SLÄTÅKRA-KVIBILLE FÖRSAMLING
Corona påverkar även kyrkans verksamhet och därmed har vi inte samma
utbud av verksamhet denna vår.
Vi anpassar vår verksamhet och till dig som är äldre erbjuder vi hjälp med att
handla mat. Har du inte fått information om detta är du välkommen att höra
av dig till på 035-19 24 00.
För aktuell information i församlingen och pastoratet; läs predikoturerna i HP,
följ uppdateringar på hemsidan, på Facebook samt information på anslagstavlor.
Slutligen, ta hand om dig och ta hand om varandra.
Med vänliga hälsningar
Michael Franzén, präst i Slättåkra-Kvibille församling
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SLÄTTÅKRA SKYTTEFÖRENING
Vi har nyligen avslutat en lyckad säsong med ca 35 aktiva skyttar i ålder från
6 till 85 år.
Vi har målsättning att öka antal medlemmar/skyttar ytterligare.
Vi vänder oss därför till er som vill ha en kul aktivitet lämpad för hela familjen
under mörka och trista vinterhalvåret.
Vi deltar i Hallandsserien i klasser indelade efter ålder respektive resultat.
Alla som skjuter minst 10 av 15 omgångar får pris. Hallandsserien pågår från
oktober till februari.
När säsongen börjar i höst kommer vi att göra det med nya luftgevär.
Låter detta intressant och spännande så har ni möjlighet att komma och prova på.
Vi håller öppet skyttelokalen i Slättåkragården första torsdagen i månaden
från kl 17:30.
Följ oss gärna på facebook där vi har en grupp som heter ”Slättåkra Skytteförening”.
Har ni frågor så hör av er till någon i styrelsen som ni ser på bild här intill.
Stående från vänster:
Ordf. Conni Hansen 070-970 72 45
Bengt-Eric Johansson 070-606 90 69
Olle Haraldsson 073-757 84 19
Sittande från vänster:
Kassör Eva Östergren 076-804 53 36
Sekr. Margith Haraldsson 076-326 77 90
Carina Bengtsson 073-707 20 97
Saknas på bilden:
Kaj Sörensen 070-881 85 80
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BARNENS DAG
Den 21 maj på Kristi Himmelfärdsdagen hade vi tänkt att ha en Barnens Dag
i anslutning till Slättåkra Hallen där vi tänkte ha lite olika aktiviteter för barn,
tex hoppborg. Men när Covid-19 och dess effekter spred sig i början av året
så blev det uppenbart att vi inte skulle kunna genomföra denna aktivitet som
vi hade tänkt.
Nu får vi istället hoppas att det lugnat ner sig till efter sommaren så vi kan
hitta på något till hösten. Vi får be att återkomma angående detta.
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN

Nytt år, ny ordförande och nya utmaningar för Slättåkragården
Efter tre år som ordförande valde Kenneth Lysell vid årsmötet att avgå som
ordförande, han stannar dock till vår glädje kvar i styrelsen. Som ny ordförande
valdes istället Anneli Bylander. Övriga styrelsemedlemmar är Anna-Grethe
Sörenssen, Tobbe Kristansson, Robin Jansson, Ann-Louise Abrahamsson, Lucas Kristiansson, Felix Lysell och Christian Öhrvall.
Som så mycket annat så är också föreningen Slättåkragården påverkad av
spridningen av Corona-viruset och de restriktioner som gäller för vårt samhälle just nu. Det som i början av året såg ut att bli ett riktigt bra år med flera
bröllop inbokade och andra stora evenemang i våra fina lokaler vände snabbt
till att bli ett år med näst intill inga bokningar alls. Vi tvingades också ta det
tråkiga beslutet att ställa in det traditionsenliga och uppskattade valborgsfirandet.
Samtidigt som intäkterna dalar så har vi en byggnad att underhålla som är i
behov av flera stora investeringar. Flera av fönstren är murkna och behöver
snart bytas. Vakuumsystemet till toaletterna har börjat läcka och behöver
åtgärdas. Väggarna i skyttelokalen i källaren vittnar om att det kan behövas
dränering. Vegetationen i trädgården/parken behöver förnyas och nuvarande värmesystem behöver på sikt bytas då det är både arbets- och kostnadskrävande.
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN
Vi är ett glatt gäng i styrelsen som värnar om bygdegården och som tillsammans försöker åtgärda en sak i taget. Men eftersom det är stora investeringar
och ekonomin är begränsad så tar vi som vanligt tacksamt emot all hjälp vi
kan få. Har du kanske resurser i form av maskiner, arbetskraft eller ekonomiska medel och vill göra något för bygden och för att bevarar bygdegården så
tveka inte att höra av dig!
Du kan också stötta bygdegården genom att bli medlem i föreningen
Slättåkragården. Medlemskap kostar 100 kr per person och år samt 300 kr
för förening. Som medlem får du medlemsavgiften i rabatt när du bokar en
lokal i bygdegården (rabatten ges vid ett tillfälle per medlemsår).
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till Bankgiro nr 8858078 eller Swisha till 123 105 58 88 (märk betalningen med ”Medlem” + ditt
namn).
Glöm inte att Slättåkragården är en gemensam tillgång och finns för att tillmötesgå ditt behov av samlingslokal.

Priser
Stora salen ink. kök – 1700 kr
Lilla salen – 300 kr
Bord – 10 kr/st
Stolar – 5 kr/st
Ställplats husbilar – 150 kr/dygn (inkl. tillgång till toalett, dusch och wifi)

Så här bokar du!
Kontakta bokningsansvarig och ordförande Anneli Bylander på 070-724 00
10 eller anneli.bylander@gmail.com.
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HÄNDER I BYN
Fisketävling 6/6
I dessa tider så vet man ju aldrig vilka rekomendationer som kan komma med
kort varsel, men vi hoppas att fisketävlingen kommer att kunna genomföras.
Håll ett öga på Facebook-sidan samt anslagstavlan i byn.
Tävlingen 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 eftermiddag. Det är gratis att deltaga
och vi kör en vuxen- och en barn-klass.

Tipspromenader med start i parken kl 14:00-15:00
Som vanligt arrangeras det tipspromenader första söndagen i maj till september: 7/6, 5/7, 2/8 och 6/9. Nytt för 2020 där vi flyttat ner starten till parken
mitt i byn varifrån en och samma runda kommer nyttjas alla fem söndagar.
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.
Den sista nyheten är att vuxenklassen i år kommer ha ett totalpris i form av
ett lokalt present kort till den som får ihop flest rätt under sommaren, där
max 4 promenader räknas in i resultatet.

Bastu
Vedeldad bastu varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle, som betalas kontant.
Damer 15.30 - 17.00
Herrar 17.00 - 20.00
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HÄNDER I BYN

Bokbussen kommer..
till Slättåkrabygden under sommaren 2020 enligt nedanstående schema.

Torsdagar 2/7 och 30/7
Yttre Maa
Johansfors
Kubbebol

ca 13:20
13:40 - 14:00
14:10 - 14:30

Torsdagar 2/7, 16/7, 30/7 och 13/8
Gräsås
15:20 - 15:40
Slättåkra (vid förskolan)
15:50 - 16:10

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

Sommaren 2020

w w w. sl attakra. c om

Sida 8

HÄNDER I BYN
Vill du bli eller fortsätta vara medlem i Slättåkra Bygdegårdsförening?
Då är det dags att betala in medlemsavgiften för 2020.
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
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ANSLAGSTAVLA
Hyr badtunna eller partytält!
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 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.

Sommaren 2020

w w w. sl attakra. c om

Sida 10

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2020 (gäller 1/9 2019 –
31/8 2020) 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:-

TIDER SOM DU INTE SKA MISSA
2020-06-06 13:00

Fisketävling

2020-06-07 14:00-15:00

Tipspromenad

2020-07-05 14:00-15:00

Tipspromenad

2020-08-02 14:00-15:00

Tipspromenad

2020-09-06 14:00-15:00

Tipspromenad

KONTAKT
Adress

Hemsidan

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.

