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Ojojojoj….. tiden springer iväg och det känns som allt skulle hända i september, åtminstonde 

i mitt liv så nu är det redan mitten på oktober.. 

Nåväl september avlöpte väl och det hände inte så mycket i vår lilla by, alla har nog fortsatt 

att njuta av lugnet och njutit av alla vackra färger som visat sig i skogen och på tomterna. Det 

kändes som hösten kom fortare i år än den brukar och jag fick det bekräftat häromdagen, 

den tidigaste hösten på 40 år om man tänker hela Sverige. 

Vi hade avslutning på vår Cykeltramp i slutet på september. Då bjöd festkommiten på paj 

och kaffe och vi korade vinnaren. Det var flera som hade alla rätt men den som knep första 

priset var Lena Bondesson som blev mäkta glad och tacksam för det fina priset. Vi har som 

mål att kunna göra detta till en aktivitet som vi hoppas ska återkomma. Men vet ni????? 

Kartorna blir aldrig för gamla så det är bara att cykla Slätafly runt och botanisera i alla fina 

ställen som finns här och samtidigt gör det ju gott åt kroppen som nog får vila lite under 

kommande månader om snön kommer. 

Tyvärr har vildsvinen härjat lite här och där och på en del ställen JÄTTEMYCKET!!! De är svåra 

att komma åt de ”små” rackarna, smarta och skygga så jag vill uppmana alla att ta det 

försiktigt när ni kör bil för det har hänt några krockar redan. Vi hoppas att många fler vildsvin 

går åt i oktober när älgjakten drar igång.  

Kommunen har ännu inte svarat mig angående vägar och busskurer. Jag var i kontakt med 

Håkan Petterson i början av september och all heder åt honom, han mejlade tillbaka snabb 

som en vessla att han lämnat det vidare till de berörda cheferna MEN… där tog det stopp!! 

Inte ett ljud har hörts så nu ska jag skicka ett nytt mejl till honom och påtala detta så får vi se 

om det ger något resultat. 

Hoppas nu att ni hinner njuta av alla underbara färger och solglimtar som dröjer sig kvar i 

skogen och liksom lyser upp små rum där man kan drömma sig bort. Stanna upp, dra ett 

djupt andetag och bara njut av vårt vackra Slätafly. 

 

Tusen kramar Lotta 


