
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte  

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2 juni 2013, klockan 18.00 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund, Lena Bondesson, Gunvor 

Westerlund, Anita Ek-Svensson 

Frånvarande: Leif Persson, Eva Liljegren 

 

§1 Mötet öppnas  

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av justeringsmän 

Till justeringsman valdes Anita Ek-Svensson  

 

§3 Byalagets verksamheter-underlag för ev föreningsbidrag 

Styrelsen kommer att se över möjligheterna att få visst bidrag för vår planerade 
takomläggning och också skriva ett underlag för detta. Det har redan i dagsläget kommit 
ett avslag från Länsstyrelsen som inte går att överklaga. Vi väntar också på svar från 
Jordbruksverket, men detta kommer senare under året eller nästa år. 

Det har kommit in två anbud på takrenoveringen och ingenting är i dagsläget beslutat då vi 
avvaktar de eventuella bidrag vi kan få. 

Ordförande kommer också att ta kontakt med personer som kan detta med 
landsbygdsvård för att få tips och hjälp vart vi kan vända oss. 

 

§4 Sommarfesten 

Sommarfesten kommer att gå av stapeln den 24 augusti klockan 15.00 i Slätafly Skola med 
omnejd. 

Det kommer att anordnas Tipsrunda och Hästskokastning och naturligtvis god mat precis 
som vanligt. Alla är hjärtligt välkomna och sista anmälningsdatum är satt till 18/8. 

Undrar ni något om Tipsrundan kontakta Lars-Åke, Hästskokastning – Kennert och Maten – 
Ing-Marie Fridolfsson.   

 



 §5 Pingisborden 

Pingisborden som finns i skolan har varit uppe till diskussion och följande beslut fattades: 

” Pingisborden kommer att läggas ut på Blocket och Hemsidan och säljas för en lämplig 
summa, begagnade och i befintligt skick. 

 

§6 Omläggning av vattenrör varmt/kallt & Skärmtak över värmepump 

Styrelsen har fått en förfrågan från Byggkommiten om två saker 

1 – Att få kolla vad det skulle kosta och hur man på bästa sätt skulle kunna dra befintliga 
vattenrör på insidan av fastigheten istället för som idag när de löper på utsidan. I dagsläget 
fryser rören under vinterhalvåret och kostar extra arbete och pengar. Förslaget som getts 
är att man drar de genom vävrummet där det redan nu är varmt året runt för att både 
spara el och värme. 

2 – De vill också få medel till att bygga ett skärmtak över den värmepump som sitter på 
utsidan av fastigheten, som skydd. 

Båda förfrågningarna bifölls och de kommer nu att få dessa uppdrag. 
       

§7 Datakurs 

En önskan om en datakurs till hösten har kommit och denna ventilerades. Vid närmare 
funderingar kom styrelsen fram till att detta kan bli mer komplicerat än vad som tänkts 
eftersom det kräver att alla deltagare har egna Laptops och mobilt bredband. Vi kommer 
dock att undersöka om möjlighet finns att lösa detta. Mer info kommer… 

     

§8 Övriga Frågor 

1 – En fråga har kommit vem som äger ”branddammen” bredvid Lars-Åkes hus, en önskan 
har kommit att denna plats skulle behöva röjas upp och slyas av. Vi gör efterforskningar, 
men vet någon något om detta, kan ni ta kontakt med någon i styrelsen. 

2 – Lotta tog upp det beslut som fattats för ett antal år sedan om de ”skyltar” som skulle 
konstrueras och sättas ut vid olika intressanta platser rumtom Slätafly. Resultatet blev att 
det till hösten kommer att anordnas en studiecirkel om Slätafly där vi väljer ut en ”runda” 
och sen gör skyltar till dessa och sätter ut. Mer info kommer håll utkik på hemsidan och på 
våra anslagstavlor. 

3 – Det har kommit ett önskemål om att flytta anslagstavlan vid Södra Slätafly till andra 
sidan vägen, på grund av att en del stannar till på vägen och detta kan orsaka olyckor. 
Ordförande pratar med Tommy Svensson om detta.  

 

 



§9 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att vara den 20 oktober 2013 klockan 18.00 i Slätafly Skola. 

 

§10 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevligt genomförande  

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande                                    Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

……………………………………………………………….        

Anita Ek-Svensson, justerare                                  


