
Protokoll fört vid styrelsemöte i Slätafly byalag 2017-06-21 

Plats: Slätafly skola 

Närvarande: Ewy Svensson, Anita Ek-Svensson, Kennert Fridolfsson, Gunvor 

Westerlund, Lotta Östlund, Ingegerd Tornegård 

Meddelat förhinder: Lena Bondesson 

    

§1 Mötet öppnas. 

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. 

§2 Val av justerare 

Till justerare väljs Gunvor Westerlund    

§3 Lekplatsen 

Invigningen av lekplatsen skedde den 6/6 och blev mycket lyckad. 

Representanter för både Länsförsäkringar och Brandstodsbolaget var 

närvarande och deltog i invigningen. De var mycket nöjda med resultatet och 

menade att det var en fröjd att se att bygden lever i allra högsta grad. Barnen 

gjorde full rättvisa åt lekredskapen och alla lät sig väl smaka av den fantastiska 

tårtbuffen som festkommiten hade ordnat. 

Lars-Åkes tipsrunda hade nästan 100% deltagare och vinnare med alla rätt och 

närmast utslagsfrågans ansamling av mynt kom IngMarie Fridolfson. Ett extra 

stort tack till lekplatsgruppens goda arbete och frivilliga händer som gjorde 

detta möjligt. 

§4 Fiberarbetet 

Fortsättning följer skulle man kunna säga – just i dagsläget saknas det 153 

stycken intresseanmälningar för att man ska kunna starta projektet. Man har 

förlängt anslutningstiden till sista juli och vi håller nog alla tummarna för att 

några av våra sommargäster också inser behovet av fiber. Fibergruppen i 

byalaget håller span på allt som händer och informerar oss i takt med det som 

kommer fram. 



§5 Dackegården 

Vi har förstått att det har varit många olika åsikter om vad som ska göras med 

Dackegården som vi nu tagit oss an. Några har undrat över interim styrelsens 

var eller inte vara. Ingegerd Tornegård vill också att jag till protokollet skriver in 

att hon anser att ”det har varit otydlig information när det blev en interim 

styrelse”. 

En del andra har varit och är rädda för att det ska medföra kostnader för 

byalaget som kanske inte alla känner sig bekväma med. Målet när Dackegården 

kom i vår ägo var att vi alla tyckte att det såg för anskrämligt ut runt huset och 

att istället för att den bara skulle stå och förfalla ville vi göra något med den. 

Vad är i dagsläget oklart och det funderas det på, men utvändigt har vi ändå en 

tanke att vi ska rusta upp den så den ser fin och inbjudande ut och inte är en 

skamfläck för byn.  

Styrelsen har beslutat att be byggkommiten att göra ett kostnadsförslag och ha 

det färdigt senast 9/7. Vi vill då att de tar reda på vad det skulle kosta att måla 

utvändigt, fixa skorstenen och taket och ta bort de fönsterluckor som sitter för 

rutorna och byta ut de som är trasiga.  

Innan detta är gjort kommer inga slantar att användas till någonting, det som 

görs nu på Dackegården är frivilliga bidrag från enskilda boende och 

intressenter runtom i byn, alltså inget som belastar byalagets kassa. 

§6 Sommarfesten 

Inom kort kommer det att beslutas när den blir och då kommer det att stå på 

både vår Hemsida och på vårt Facebook sida. 

§8 Mötet avslutas. 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit. 

 

 

 

 



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

Kennert Fridolfsson, ordförande             Lotta Östlund,sekreterare 

 

………………………………………………………       

Gunvor Westerlund, justerare 

 


