
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2015-08-30 klockan 18.30 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Anita Ek-

Svensson,  Kennert Fridolfsson och Gunvor Westerlund, adjungerad Ronny 

Svensson(brandansvarig) 

 

Frånvarande: Leif Persson 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Lena Bondesson 

 

§3  Stora Lotteriet 

Diskussioner förs om hur många priser det skall vara, men vi konstaterar att 

vi låter det vara som det är i dagsläget, däremot fattas ett BESLUT om att 

bara ha stora  lotteriet 2 ggr/år, vid sommarfesten och julfesten. Eventuellt 

en lottring vid Valborg. 

 

§4   Kommunalt Investeringsbidrag 

Vi fick ett bidrag på 19.668 kronor i investeringsbidrag från Torsås kommun i 

år. Den 1 oktober går nästa års ansökning ut och vi kommer även då att 

ansöka om ett bidrag. 



 

 

§5  AFTER WORK 

Under hösten kommer det att bli After Work i skolan enligt följande 

25/9, i oktober planeras kroppkakefest och datum meddelas senare och sen 

blir det after work den 27/11. Vid tillfället i november kommer Lars-Åke att 

visa en bildvisning om Slätafly. 

 

§6  Brandsäkerheten 

Vi har skrivit ihop en handlingsplan och information till våra hyresgäster som 

nu är under lupp av räddningstjänstens chef. I dagsläget har vi också fått den 

godkänd och även haft en brandinformation av brandansvarig Ronny 

Svensson. Vi tackar för uppdateringen om brandkunskap! Anita får i uppdrag 

att fixa en återsamlingsplats skylt till lokalen. 

 

§7  Bygget 

Torsdagar under hösten kommer byggkommitten med medhjälpare att jobba 

i skolan, om någon vill hjälpa till så går det utmärkt. De kommer att börja ute 

i förrådet, fortsätta med branddörren, koppla in lampor och fixa med 

toaletten. Kontakta Berne om du undrar något! 

 

§8 Sponsring för lokala naturvårdsprojekt 

Vi kommer att ansöka om medel för att göra en fortsättning/nystart för den 

torpinventering som påbörjats i Slätafly med omnejd. 

§9 Arrendeavtal 

Det finns ett nytt påskrivet arrendeavtal mellan Slätafly Byalag och Claes 

Karlsson angående Tennisbanan. 



§10  Nästa styrelsemöte 

Nästa möte kommer att infalla 20/9  kl 10.00 

   

 

§11  Mötet Avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

…………………………………………..        ……………………………………………….. 

Ewy Svensson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Lena Bondesson, justeringsman 

 


