
Styrelseprotokoll 
Slätafly Byalag 2019-02-25 
Plats: Byahuset i Slätafly 

Närvarande: Anita Ek-Svensson, Kennert Fridolfsson, Lena Bondesson, Lotta Östlund, Gunvor 
Westerlund, Ronny Svensson 

Meddelat förhinder: Ingegerd Tornegård 

 

§1. Mötet öppnades 

Ordförande hälsa alla välkomna. 

§2. Justeringsmän 

Val till justeringsmän : Ronny Svensson och Kennert Fridolfsson. 

§3. Swishkonto 

Slätafly Byalag har nu ett swishkonto 123 649 0148, detta kan användas för inbetalningar till vårt 
konto. Glöm ej att meddela vad betalningen avser samt vem som betalar in.  

Även ett kontokort finns tillgängligt för ev. inköp till Byalaget finns hos Ingmarie Fridolfsson. 

§4. Styrelsemötes datum 

Vi har fastställt datum för kommande styrelsemöte till den 8/4, 10/6, 30/9, 25/11 samt 13/1-2020 kl. 
19,00 i byahuset. Ev. förhinder skall meddelas om möjligt i god tid. 

Har du några synpunkter eller ämnen som du vill att vi ska behandla på våra möten är du som 

medlem välkommen att kontakta oss direkt eller via mail. 

§5. Busskurer i by 

Lotta har varit i kontakt med kommunen angående det dåliga skick som våra busskurer har. 

Kommunen kommer att inventera sina busskurer och sedan får framtiden avgöra vad som kommer 
att göras med dessa. 

§6. Byahusets tak 

Enligt Inger Lindell Torsås Kommun bör ev. byte av tak även i framtiden vara enligt ursprungs färg 

(röd) vilket material som används har man inga åsikter om.   

Ronny fick i uppdrag att hämta in offerter på arbete och Kennert fick i uppdrag att ta fram kostnader 
för material. 

§7. Investeringsbidrag 

Styrelsen beslutar att söka bidrag för installation av ledbelysning till både över – och undervåning i 

byahuset samt luftvärmepump till stora salen. Fläktlampa till hall för att få en bättre cirkulation på 
luften i nedervåningen.  
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§8. Upprustning 

Tvätt och målning av uthus på gården behöver göras under Maj. Kennert planera in lämpligt datum 
och information kommer via mail. 

Städningen av golv kommer att erbjudas hyresgäster till en kostnad av 100:-, i de fall då man inte vill 

göra det själv. 

§9.  Aktiviteter 

2019-05-19 Gökotta, mer information kommer på hemsidan. 

Arbetet med att ta fram material för cykeltramp kommer att påbörjas ansvariga Anita, Kennert och 
Karl-Ingvar. 

Ronny och Lena kontrollera lämpligt datum för genomförandet av gå- och löprunda i byn. 

 

§10. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare 

 

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

Lotta Österlund, Ordförande             Anita Ek Svensson, Sekreterare   

 

 

 

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

Ronny Svensson, Justerare                                         Kennert Fridolfsson, Justerare 


