
Protokoll fört vid Slätafly Byalags Styrelsemöte 

 

Plats: Slätafly Skola 

Tid & Datum: 2016-08-25 

Närvarande: Ewy Svensson, Lotta Östlund,  Kennert Fridolfsson, Anita Ek-

Svensson, Ingegärd Tornegård, Gunvor Westerlund  

 

Frånvarande: Lena Bondesson 

Adjungerad: Karl-Ingvar Petterson 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande som hälsar alla välkomna 

 

§2 Val av Justeringsman 

Till justerare valdes Ingegerd Tornegård 

 

§3  Ansökningar 

Diverse ansökningar diskuterades tillsammans med Karl-Ingvar, det beslöts 

att vi ska avvakta tills vi får ett bättre underlag och verkligen vet exakt vad vi 

ska använda pengarna till då detta är ett krav i alla ansökningar. 

 

§ 4  Sponsorpengar från Länsförsäkringar 

 Vi har slutit ett avtal med Länsförsäkringar om att de sponsrar oss med 

pengar till nya lekredskap mot att en skylt kommer att sättas upp i närheten. 

Exakt vilken sort det kommer att bli får framtiden utvisa då vi tänker oss att 

göra en enkät bland de barnfamiljer som finns i byn som kommer att nyttja 



dessa i första hand. Det är också viktigt att man verkligen följer de 

anvisningar som tillverkaren av leksakerna ger för att sponsorpengarna skall 

utbetalas, som uppgår till en summa av 16.000 kronor. 

Vår tanke från byalaget är att VI ser till att allt är enligt konstens alla regler, 

och att föräldrarna själva ansvarar för sina barn när de nyttjar lekredskapen 

på skolan. 

Regelbunden skötsel av lekredskapen kommer att skötas av Byalaget. Redan 

nu kan vi därför inbjuda alla till invigningen av detta som kommer att gå av 

stapeln den 6 juni 2017, med tipspromenad och kaffe.  

Byalaget har också beslutat att man ska renovera upp resten av utemiljön vid 

skolan, och främst handlar det om möblerna och bänkarna som finns runt 

skolan. 

§ 5  Bygget 

 Bygget är nu på gång igen…. Renoveringen fortsätter…. Det kommer att ske 

målning inomhus, golvet och trappan på övervåningen. BESLUT fattades om 

att byggkommitten får fria händer att inköpa golv till det gamla köket och 

innanför trappan och trappan upp. Vi vill också att de delger oss i styrelsen en 

lista på vad som mer är att göra och i vilken ordning de tänker utföra det. 

 

§6  Fibergruppen 

Det framförs önskemål om att de som är intresserade av fiber skall gå in och 

anmäla sitt intresse för detta på www.fibertillalla.se . Informationer om att 

det finns fler aktörer i denna fråga har framkommit sen detta diskuterades 

och mer information kommer. 

 

§7  Blomma 

Styrelsen beslutar att ge Jonny som har vattnat blommorna vid Slätafly infart 

hela sommaren som Tack och inbjuda honom speciellt till Julfesten i vinter. 

 

http://www.fibertillalla.se/


§8  Föreningsmöte 

Kommunen inbjuder alla föreningar till ett gemensamt föreningsmöte. Till 

detta protokoll bifogas även minnesanteckningar från detta möte som gick av 

stapeln i kommunhuset i Torsås den 15 september 2016. Deltog gjorde Ewy 

och Lotta 

 

§9 Mötet Avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet och tackar för en trevlig stund 

 

 

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

Kennert Fridolfsson, ordförande             Lotta Östlund, sekreterare 

 

 

 

………………………………………….. 

Ingegerd Tornegård, justeringsman 

 


