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När förra vårens bygdeblad skrevs var det ingen som kunde tro att 2020 skulle 

bli som det blev. Många evenemang ställdes in förra året, och så även för oss. 

Vi körde dock våra tipspromenader som vanligt och vi är glada över den stora 

uppslutningen och hälsar er välkomna tillbaka till årets promenader.

Kommunen arbetar med att uppdatera sin framtidsplan och har velat ha kom-

mentarer och synpunkter ifrån kommunens invånare. Då kommunen inte har 

något intresse för orter utanför de stora stråken, och till och med uttryckte 

det på ett digitalt möte att de inte vill att samhällen som inte ingår i deras plan 

ska växa. Detta avspeglas i deras utkast till nya plan i att Slättåkra ses som ett 

ställe där det finns vindkraft och orörd skog. Detta resulterade i att den skriv-

else som styrelsen skickade in till kommunen tryckte på några punkter där 

kommunen har fel i sitt sätt att tänka att alla ska bo där kommunen vill. Sen är 

det svårt att se att det finns orörd skog i våra trakter, om de inte tänker på alla

naturreservat med eftersatt skötsel, men detta är dock inget unikt för Slättåkra.

Vi gjorde ju en ändring av bokslutsåret förra året, så vi har inte heller några 

nya medlemmar i styrelsen att hälsa välkomna. Detta gör att vi istället kan 

kalla till årets årsmöte den 8e mars kl 18:00. Årets årsmöte kommer att hållas 

digitalt där länk till mötet kommer att finnas tillgänglig på Facebook-sidan.

HÄLSNINGAR FRÅN SBF:s STYRELSE
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Vedeldad bastu varje fredag!

Det kostar 40 kr/tillfälle, som betalas kontant.

Herrar 16:00-19:00 Damer 19.00-

HÄNDER I BYN

Tipspromenaderna rullar på som vanligt första söndagen i månaden från maj 
till september. Årets datum är: 2/5, 6/6, 4/7, 1/8 och slutligen 5/9.

Vi kör även i år med start nere vid parken och samma runda som förra året då 
detta var en uppskattad förändring ifrån tidigare år.

Startavgiften är även i år 20:- / person både för barn- och vuxen-frågorna, och 
det är priser i båda klasserna vid varje promenad.

För vuxenfrågorna kommer det i även i år delas ut lite finare priser för de två 
bästa totalresultaten där man får räkna sina 4 bästa resultat under året.

Bastu – OBS Nya tider!

Tipspromenader

Digitalt årsmöte 8 mars!
Årets årsmöte kommer att hållas digitalt måndagen den 8e mars kl 18:00.

En länk till mötet kommer att publiceras på Facebook-sidan inför mötet.

Bokbussen
Turlistan finns på https://u.nu/bokbussen
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Nja, det är kanske lite att ta i att den moderna mjölkförpackningen, dagens al-

uminiumburkar och designikonen Absolutflaskan skulle ha sitt ursprung från 

Slättåkra. Däremot är det så att både släkten Rausing som står bakom Tetra-

Pak (mjölkförpackningarna) och familjen Laurin, som drev PLM som tog

fram aluminiumburken och Absolutflaskan har sitt ursprung från Slättåkra. 

Den sistnämnda släkten har till och med djupa rötter i bygden och har släkt-

band till många här även idag.

Om man börjar med familjen Rausing så var uppfinnaren Ruben Rausing gift 

med Elisabeth Varenius. Hennes farfar – Peter Varenius – var kyrkoherde i 

Slättåkra i mitten av 1800-talet. Han och hans fru ligger begravda i den stora 

stentumban på södra sidan av kyrkan. Peter och hans fru Magdalena Sand-

egren hade många barn. Benjamin Varenius blev posttjänsteman och som 

sagt far till Elisabeth Rausing. Det han har blivit känd för i eftervärlden var 

att han var en fanatisk fjärilssamlare. En bror till Benjamin var Daniel Vare-

nius. Han gick i faderns fotspår, blev präst och kom sedan att bli kyrkoherde 

i Slättåkra fram till 1927. Så lite roligt är det att dagens ”Rausingar” som alla 

idag återfinns på topplistorna över världens rikaste människor har en del av 

sitt ursprung från prästgården i byn.

Den andra förpackningsfamiljen – Laurin – är också väldigt spännande. Det 

var länge en av Sveriges stora företagarfamiljer men är inte fullt så välkända 

(och rika) som familjen Rausing. Ursprungligen är de dock djupt förankrade 

i Slättåkrabygden. Den första i familjen som man kunnat spåra är bonden 

Nils Larsson i Mossarp. Han var född i slutet av 1600-talet och dog där 1759. 

Denne Nils är inte bara stamfader för Laurinarna utan för alla (och det är 

många) som har sitt ursprung från Mossarp. Nils Larssons son och sonson 

Mjölkpaketet, aluminiumburken och Absolutflaskan...
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blev åboar (dvs. de arrenderade sin gård) i Ry. Det var antagligen i Ry de kom 

i kontakt med den lukrativa pottasketillverkningen. Pottaska var ett univer-

salmedel. Det tillverkades av bokträ och användes i allt från tvättmedel till 

brännvin och kruttillverkning. Slättåkra blev i mitten av 1700-talet ett cen-

trum för pottasketillverkning i stor skala. Inte minst tillverkades det mycket 

pottaska i Ry och på Alarps skogsmarker. Det var antagligen med erfarenhet 

av pottasketillverkningen som gjorde att Nils Larssons barnbarnsbarn Lars 

Jonasson flyttade in på Nybygget tillsammans med sin fru Sissa Nilsdotter 

1817. Här hade Lars och Sissa jordbruk men man jobbade också med pottas-

ketillverkning. 1833 omkom dock Lars i en tragisk hästolycka. Sissa med tre 

barn blev lämnad ensam. Hon fick lämna Nybygget och jobbade sedan några 

år som piga på Alarp, men gifte sedan om sig i Getinge.

Yngste sonen – Johannes Larsson flyttade till Halmstad och blev nattväktare. 

Hans son , Oskar Larsson Laurin flyttade, efter en tur till Amerika, till Malmö. 

Där han först blev bokhållare och sedan disponent för det nybildade Plåt-

manufaktur AB. I tre generationer fortsatte familjen Laurin att driva PLM. Från 

början tillverkade man konservburkar och ölburkar i bleckplåt men utökade 

sedan med glasbruk mm. Den stora framgången blev när man började tillver-

ka aluminiumburkarna och Absolutflaskan. På 1980-talet såldes PLM till den 

engelska koncernen Rexam. Sista generationen Laurin som drev PLM var Ulf 

Laurin (1934-2016), som avslutade sin karriär att vara ordförande i Svens-

ka arbetsgivarföreningen (SAF) mellan 1989 och 1986. Och till sist lite me-

diekändiskap. Ulf Laurins dotter Caroline är gift med Steffo Törnqvist pro-

gramledare på TV4.

- Staffan Johansson

från Slättåkra?
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Så har vi kallat en serie av sju småskrifter, som skildrar en släkthistoria med 
ursprung i Slättåkra och som sträcker sig över åren 1614 till 1971. Huvudper-
son är min farmor Johanna Erlandsson, född 1849, från Gåshult i Slättåkra 
församling. Endast 41 år gammal blev hon 1890 änka med ansvar för tolv 
barn.

Trots fattigdom och nödtider fick barnen göra märkliga klassresor med skilda 
livsöden Sex av dem utvandrade till USA, vilket var vanligt på den tiden inte 
minst i Halland. Tre av dem återvände till Sverige, där de bosatte sig i Oskar-
ström, dit min farmor flyttade 1897. 

Alla tolv barnen var döpta och konfirmerade i Slättåkra församling och för hela 
familjen var Slättåkra kyrka en medelpunkt. Två av dem fick hjälp att studera 
till präster. För min far Ernst Erling blev det en klassresa från bondpojke och 
som nykonfirmerad anställd på Jutefabriken i Oskarström till kontraktsprost i 
Lund. Fotot föreställer ryggåsstugan i Gåshult, som revs på 1940-talet. 

De sju häftena, som beräknas vara tryckta under våren, kommer att säljas för 
100 kronor stycket.

Torgny Erling
Kyrkoherde emeritus i Askims församling
torgny.erling@gmail.com

Gåshultasläkten
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ANSLAGSTAVLA

Badtunna:

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

Partytält:

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 Mikael enlig nedan.

Kontakta Mikael Gertsson 070-656 91 24 för mer information.

Det går att betala kontant eller med swish 123 037 65 41.

Hyr badtunna eller partytält!
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Så här dags skulle det snart vara dags att summera ännu en säsong. Men vad 
hände: jo hastigt men olustigt fick vi stänga ner verksamheten.

Orsaken stavas Corona, det mest omtalade ämnet under det senaste året.

Alla drömmer vi väl om den dagen då vi kan slå upp en tidning eller sätta på 
TV-n utan att läsa eller höra om covid 19 och dess härjningar.

Vi var på på väg mot en succé-artad säsong med ett 60-tal skyttar i alla åldrar,
med bred marginal flest av hallands föreningar i Hallandsserien. Resultaten 
var höga kanske tack vare investeringen i nya luftgevär.

Tack alla ni generösa bidragsgivare som gjorde detta möjligt, och ni som gen-
om detta har möjlighet att bjuda in nära och kära till en trevlig skytteträff glöm 
inte att boka in detta när tillfälle ges.

Vi hoppas naturligtvis att kunna starta upp kommande säsong 2021-2022 
som planerat. Det känns lite speciellt då 2022 är året då föreningen fyller 100 
år.

Vill ni vara med och stötta denna anrika förening och inte deltar aktivt kan ni 
göra detta genom att bli passiva medlemmar till den ringa kostnaden av 100 
kronor. Swisha in på nr 1231858216 eller sätt in på plusgiro 475645-8.

Ange gärna mail-adress så att vi kan kommunicera med er.

Följ oss gärna på Facebook via Slättåkra Skytteförening.

Är det någon som vill engagera sig och hjälpa till i föreningen så hör gärna av 
er till undertecknade för mer information.

Vi ser fram emot att kunna bjuda in er till vår verksamhet i höst.

För mer info kontakta:

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

SLÄTTÅKRA SKYTTEFÖRENING
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Eftersom det varit fortsatt stor smittspridning av Covid 19 i landet har vi inte 
kunnat komma igång med varken vuxen eller barngymnastiken detta år!

Vi har bestämt att ta en månad i taget och följa utvecklingen vad det gäller 
smittan!

Vi har ställt in all gymnastik februari ut!

Vi kommer att ha möte i Gymnastikföreningen v 8 och då ta nytt beslut!

Våren känns osäker men vi ser fram emot och önskar oss en höst utan Covid 
då vi kan köra vår gympa fullt ut!

Med vänlig hälsning, Birgit Davidsson, ordförande i GF Gnistan Slättåkra

GF GNISTAN
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN

Välkommen till för Årsmöte för föreningen Slättåkragårdens verksamhetsår 
2020 Med anledning av pandemin kommer årsmötet att hållas digitalt via 
Zoom och vi hoppas och önskar att du vill vara med.

Mötet är den 25 februari kl. 19 och det enda du behöver för att delta är en 
dator, surfplatta eller smart telefon. Du ansluter dig enkelt genom att klic-
ka på den länk som kommer läggas ut tillsammans med mötesinbjudan på 
Slättåkragårdens hemsida i god tid före mötet. Mer information om mötet 
och hur du ansluter dig kommer finnas på hemsidan https://bygdegardarna.
se/slattakra/ samt på Slättåkrasidan på Facebook.

Känner du dig osäker på det digitala så kommer det finnas möjlighet för ett 
fåtal personer att delta vid mötet från bygdegården. Detta kräver dock att 
föranmälan görs till Anneli Bylander senast tisdag den 23/2 på 0707240010 
alt. anneli.bylander@gmail.com.

På mötet kommer vi berätta om hur det gångna verksamhetsåret sett ut för 
föreningen samt några tankar om framtiden. Ditt deltagande betyder mycket 
för oss och visar att det finns fler som värnar om Slättåkragården.

En gemensam tillgång och samlingslokal!
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SLÄTTÅKRAGÅRDEN

Vi vill också påminna om att betala in medlemsavgiften för 2021. Som 
medlem så stöttar du föreningen och hjälper till att bevara bygdegården som 
mötesplats och samlingslokal i Slättåkra. Du får även medlemsavgiften som 
rabatt vid ett hyrestillfälle under året. Betala in 100 kr/pers (300 kr för fören-
ing/företag) till Bankgiro nr 885-8078 eller Swisha till 123 105 58 88 (märk 
betalningen med ”Medlem” + ditt namn).

Pris lista

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.



Nu är det dags att betala in medlemsavgiften.

Förutom att stödja föreningens verksamhet, ger medlemskapet er 
rabatt på hyran av både badtunna och tält.

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


