
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2014-11-09 kl 19.00 

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

Svensson, Gunvor Westerlund som går in som ordinarie ledamot för Leif 

Persson 

Frånvarande: Eva Liljegren, Leif Persson 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Lena Bondesson 

 

§3 Renoveringen i skolan 

Arbetet fortskriden i rasande tempo och de som hjälp till med byggkommiten 

i spetsen gör ett utomordentligt arbete. I dagsläget behöver vi anlita en 

rörmokare som drar in vattnet i köket, Lena ordnar med detta. 

Ovanför vasken beslöt vi att panelen ska målas i en grå nyans, det ska sättas 

upp en genomskinlig/transparent skiva som skyddar mot vatten och det ska 

användas fina små mässingsskruvar att fästa detta med. Anita beställer 

skivan efter givna mått. 

Tommy får i uppdrag att kolla golv och panel till rummet, tipset var Jem&Fix i 

Karlskrona. Panelen skall målas och styrelsen ställer sig till förfogande i detta 

arbete. 



Dessutom beslutades det att vi skulle införskaffa ett nytt högt kylskåp och en 

dubbel kaffebryggare. Dock ej micro eller diskmaskin som redan finns. 

 

§4 Slöjd och julmässa 

Lördag den 26/11 kommer Byalaget att delta med information om vad vi gör 

och vad vi planerar i framtiden här i Slätafly. Lars-Åke Olsson skickas dit som 

Byalagets representant, med eventuell medhjälpare. 

 

§5 Julbord 

Julbordet går av stapeln den 13 december klockan 19.00 i Slätafly Skola.  

Kostnad blir 150 kronor per person som betalas in på Byalagets konto. 

Sista anmälningsdag blir den 5/12. Det kommer att bli Dragning i Stora 

Lotteriet och försäljning av 2015 års almanacka. 

                           VÄLKOMNA! 

 

§6 Årsmötet 

Årsmötet kommer att ske 2015-02-01 klockan 15.00 i Slätafly skola. 

Mer info kommer. 

 

§7 Övriga Frågor 

Styrelsen fortsätter arbetet med att skapa Ordningsregler vid uthyrning av 

vår fina nyrenoverade skola- 

 

§8 Mötet Avslutas 

 



Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

 

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Lena Bondesson, justeringsman 

 


