
VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG  

MED SLÄTAFLY BYALAG   

DAGS FÖR MEDLEMSAVGIFT 2021! 
  

Det gångna året har till stor del handlat om Corona,  

men vi kör vidare så fort Coronavaccinet gjort verkan.  
 

Trots Coronan har en del aktiviteter kunnat genomföras med behörigt avstånd och utomhus. 
 

I mars månad gästade Torsås hembygdsförening oss och visade ”Torsåsfilmen” för ett 30-tal Byalagare. 

Årets lammsläpp fick publiceras via film på hemsidan. 

Torsnet, kommunens fiberbolag kom till vårt Byahus och informerade om planerna med fiberanslutningen av 

landsbygden, vilket låter lovande för Slätafly med omnejd som planeras i etapp ett, med anslutning under 

2021. 
 

Bygympan har kunnat hålla igång under större delen av året och utomhus då vädret tillåtit. 

Grillning och dragning i byalotteriet genomfördes i december. 

Ett tappert gäng byalagare trotsar mörker, is och kyla och vinterbadar tre gånger i veckan. 
 

Tyvärr tvingades aktiviteter som sommarfest och julfest ställas in.  
 

Pågående projekt under genomförande är byte av entrédörrar i Byahyset. 

Upprustning och underhåll kommer att fortsätta under 2021. 
   

Många olika aktiviteter pågår normalt under året som Du som medlem har möjlighet att deltaga i. 

Kolla gärna hemsidan: www.slatafly.se 
  

Medlemsavgiften är en viktig del av intäkterna för att vi skall kunna bedriva en bred verksamhet även i 

framtiden. 
  

Vi hoppas att Du/Ni som varit medlemmar, även i fortsättningen stödjer föreningen. 
  

Samtidigt som vi hoppas att Du/Ni som ännu inte är medlem är villig att stödja vår verksamhet genom att 

bli medlem. 

 

Alla är välkomna som medlemmar oavsett var man bor.  

Vi har t ex medlemmar från Danmark, Skåne och Västkusten. 

Så tipsa gärna vänner och bekanta om möjligheterna att som medlem deltaga i de olika aktiviteterna, och 

samtidigt hjälpa till att hålla vår bygd levande.  
  

 

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad:   Medlemsantal:   

100 kr/medlem.     År 2020 116 medlemmar 

Slätafly Byalags bankgiro är: 231-9259   År 2019 129 medlemmar 

Eller Swish: 1236490148    År 2018 131 medlemmar 

Ange namn och adress på inbetalningen.   År 2017 116 medlemmar 

År 2016 115 medlemmar. 

Om Du är ny medlem eller inte lämnat    År 2015 112 medlemmar 

Din e-postadress tidigare: meddela den   År 2014 106 medlemmar 

till slataflybyalag@gmail.com   År 2013 101 medlemmar 

så vi enkelt kan nå Dig med information. 

   

Tack för att Du stödjer oss! 
Slätafly Byalag 
 

mailto:slataflybyalag@gmail.com

