
 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG MED SLÄTAFLY BYALAG 2019!  
  

Upprustningen av Byalagets lokaler har fortsatt under 2018 med investeringar och mycket ideellt arbete.  

 

Ett av projekten var tvättning av ytterfasaden på byalagshuset som krävde mycket arbete där väldigt 

många från bygden tog inbjudan på allvar och ställde upp, stort tack vill styrelsen förmedla. Den 

efterföljande målningen fick dock proffs hjälpa till med.  

Under hösten tog ett glatt gäng sig an Dackegården och bytte ut det trasiga tegeltaket mot nytt plåttak.  

Upprustning och underhåll kommer att fortsätta i oförminskad takt under 2019. 

 

Många olika nuvarande och kommande aktiviteter pågår 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 ännu är medlem är villig att stödja vår 

verksamhet genom att bli medlem. 

 

Medlemsantalet fortsätter att öka och har under 2018 slagit nytt rekord (se utvecklingen nedan). 

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

Alla är välkomna som medlemmar oavsett var man bor.  

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.  

  

Medlemsantal: 

År 2018  131 medlemmar. 

År 2017  116 medlemmar. 

År 2016, 115 medlemmar. 

År 2015, 112 medlemmar. 

År 2014, 106 medlemmar. 

År 2013, 101 medlemmar. 

 

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad: 100 kr/medlem. 

Slätafly Byalags Swish nr: 1236490148  

Slätafly Byalags bankgiro är: 231-9259  

Ange 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 

mailto:slataflybyalag@gmail.com

