VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG
MED SLÄTAFLY BYALAG
DAGS FÖR MEDLEMSAVGIFT 2022!

Många olika aktiviteter pågår normalt under året som Du som medlem har möjlighet att deltaga i.
Kolla gärna hemsidan: www.slatafly.se
Några exempel på vad som genomförts under året inom ramen för gällande Coronarestriktioner.







På nationaldagen ordnades tipsrunda med efterföljande tårtbuffé.
I augusti genomfördes den traditionsenliga sommarfesten med SM i hästskokastning.
En historisk tidsresa genom Slätafly där Lars-Åke Olsson berättade om bygdens historia,
träffarna arrangerades av Torsås bibliotek.
(efter mångas begäran har Byalaget målsättningen att genomföra en repris då
Coronarestriktionerna tillåter).
Pumpatillverkning och Pizzabak genomfördes för 4 – 10-åringar.
Årets julfest ordnades i november med det sedvanliga hemlagade julbordet.

Många aktiviteter pågår normalt under året som t.ex:
Vävning, Bygympa, Vinterbad samt Tennisbanan som är öppen för spel under sommaren.
Olika projekt pågår ständigt med upprustning och underhåll av byggnaderna.
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.
Utöver Småland har vi 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 2022 är oförändrad:
100 kr/medlem.
Slätafly Byalags bankgiro är: 231-9259
eller Swish: 1236490148
OBS! Viktigt: Ange medl.avg 2022 samt
Namn och adress på inbetalningen
Om Du är ny medlem eller inte lämnat
Din e-postadress tidigare: meddela den
till slataflybyalag@gmail.com
så vi enkelt kan nå Dig med information.

Tack för att Du stödjer oss!
Slätafly Byalag

Medlemsantal:
År 2021 119 medlemmar
År 2020 116 medlemmar
År 2019 129 medlemmar
År 2018 131 medlemmar
År 2017 116 medlemmar
År 2016 115 medlemmar
År 2015 112 medlemmar
År 2014 106 medlemmar
År 2013 101 medlemmar

