
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2015-03-21 klockan 17.00 

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

Svensson,  Kennert Fridolfsson och adjungerad Ingemar Svensson, Berne 

Svensson och Ronny Svensson för kvällens möte 

Frånvarande: Gunvor Westerlund(meddelat förhinder) & Leif Persson 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Anita Ek-Svensson 

 

§3  Brandskyddet 

Vi har haft en brandinspektion i skolan under mars månad och detta 

renderade i att vi måste åtgärda en del saker angående Brandskyddet i 

skolan. Detta diskuterades under mötet och vi beslöt att införskaffa en del 

attiraljer för att få detta godkänt. Det ska inköpas Brandskylt, brandvarnare, 

nödutgångsskyltar, en ny dörr till övervåningen och riktiga brandhandtag 

med enhandsfattning. 

Dessutom beslöts det att vi ska öppna upp och bygga en dörr ut från 

skolbyggnaden från köket med likadant handtag som på övervåningen. Detta 

är ett KRAV från brandmyndigheten för att vi ska få tillstånd att hyra ut 

lokalen. Berne ansvarar för att detta blir gjort tillsammans med resten av sina 

medarbetare i byggkommitten. Ronny Svensson valdes till 

brandskyddsansvarig. 



Eftersom det finns en tidsgräns för när detta behöver vara färdigt kommer 

grabbarna att sätta fart efter helgen. Förutom detta diskuterades det vidare 

angående handikappstoaletten och det finns nu ett förslag som kommer att 

sätta igång så fort tiden finns. Resten av hallen skall också renoveras i samma 

anda som resten av nedervåningen, det ska byggas en städgarderob, 

väggarna ska målas i samma kulör som i köket och vi får samma panel som i 

stora salen.   

 

§4   Tennisbanan 

Evy har varit i kontakt med kommunen och det finns för närvarande inget 

avtal om Tennisbanan, det löpte ut och har inte förnyats. Som ägare står nu 

Claes Karlsson som i samband med fastighetsköpet också fick Tennisplan. 

Ingemar Svensson får i uppdrag att prata med Claes och se hur han ställer sig 

till uthyrning av Tennisplan. Styrelsen föreslår att det i så fall finns ett 

hyreskontrakt och en kontaktperson att tillgå. Mer info kommer…… 

§5  Gökotta 

Den 14 maj 2015 kommer vi att återta en gammal tradition i Slätaflys 

Historia. En regelrätt Gökotta på gammalt maner. Vi tar oss till Iglasjön med 

kaffekorg och kikare och vandrar runt sjön i jakt på fåglar av alla sorter. Orkar 

man inte gå kan man sitta och njuta vid Iglasjön en stund. Vill du cykla träffas 

vi 05.30 vid skolan och vill du åka bil så ses vi 06.00 vid Iglasjön. Skulle det 

händelsevis ösregna fikar vi i vår fina skola ändå… 

VÄL MÖTT! 

§6  Informationer från ordförande 

Styrelsen kommer att ansöka om ett investeringsbidrag för mindre 

investeringar från kommunen senast den 15/4. Dessutom kommer vi att söka 

ett bidrag från Arvsfonden. Ordförande kommer också att ta kontakt med 

boverket för mer informationer. 

 

 



§7  Valborg 

Alla välkomna redan den 1 april för sångövningar i skolan, vi ska sjunga in 

våren vid valborg, låter Ing-Marie och Gunvor hälsa. Dessutom är en talare 

ordnad men det förblir en hemlighet ett tag till…. Kaffe och våfflor kommer 

att serveras till självkostnadspris precis som vanligt. 

 

§8 Håll Sverige Rent-Kampanj 

Slätafly byalag kommer att delta i denna kampanj och städa våra vägrenar 

under våren. Kommunen tillhandahåller sopsäckar och mer info kommer. 

 

§9  Nästa styrelsemöte 

Nästa möte kommer att infalla söndagen den 19 april klockan 18.30 i skolan 

   

§10  Mötet Avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

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

Ewy Svensson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Anita Ek-Svensson, justeringsman 



 


