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Jaha två månader har gått sen sist och allting är fortfarande upp och ner även om vissa 

saker har blivit lite bättre – det har ju varit en underbar vår och försommar med otroliga 

dofter och färger. Solen har varit snäll och visat sig mer än vanligt och igår fick jag höra att 

det var den varmaste maj på mannaminne, det bådar gott för sommaren. 

Här i byn måste man nog säga att alla är duktiga och håller distans och inga fler än jag har 

varit drabbade av Covid -19, men så är jag också ute och rör mig bland folk i mitt arbete 

som undersköterska. Vi har i Slätafly följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 

inte haft några tillställningar, allting har varit inställt och är så tills vidare. Vi inväntar mer 

direktiv och riktlinjer så vi vet hur vi ska göra framledes. 

Lite har dock hänt, vi fick ett bidrag från kommunen på 10.000 kronor till vår skola. Det är 

aldrig fel det gör att när vi kan sätta fart igen har vi ett bidrag där som gör att vi kan 

åtgärda det som behövs. 

Lammsläppet finns som en liten film-bild visning på vår hemsida och de små lammungarna 

är lika söta som alltid. Jag som bor granne med de kan säga att de växer så det knakar och 

de är sååå söta fortfarande. Valborg blev ju inställt i år på grund av Corona så inget skedde 

i Byalagets regi. Dock försvann ”högen” så vi tror att markägaren tog tag i den, och allt gick 

ju bra, nu får vi samla på en ny till nästa år. 

Yogagympan har varit inställd ett tag på grund av en snubblande fot med komplikationer 

och det kommer nog dröja ett tag innan det kommer igång, kanske finns det någon annan 

som kan hoppa in istället, ta då kontakt med Ing-Marie och kolla med henne först. 

Det har också kommit info om att det nu verkar bli FIBER i Slätafly, det ser vi fram emot. 

Idag är det 6 juni när jag skriver detta, tur i oturen att vi inte kunde ha en trevlig dag vid 

skolan, det regnar ju och DET är inte kul om än nödvändigt. Alla pollenallergiker jublar just 

nu över att det har spolats bort en massa damm och frön och pollen. 

Hoppas ni alla får en härlig dag så hörs vi igen snart 

Hälsningar Lotta  


