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Så var då den officiella sommaren slut trots att vi ännu har det varmt och gott. Augusti får 

nog beskrivas som en månad av värme, sol och bad med inslag av höstlika träd. Detta då 

beroende på att det varit så varmt och torrt, det har inte kommit många droppar. Bäcken 

som flyter genom Slätafly är helt enkelt torrlagd och det känns aldrig bra när man ser det. 

Hela tiden undrar man NÄR ska det börja regna? 

En följdfråga till detta blir nog också VART dricker alla vildsvin sitt vatten, då de nu närmar 

sig våran lilla idyll igen. De bökar både här och där och gärna i grannens tomtområde. En 

undran är nog var är alla jägare som vi vet finns i stugorna, råbockarna blev ju lovliga nyss, 

kan man tänka sig att en och annan gris följer med av bara farten. Ingen skulle nog bli ledsen 

i alla fall. 

Vid skolan har vi också gjort klart det vi skulle i åt, lilla uthuset är målat, utstädat på gammalt 

skräp och allt är kört antingen till tippen eller vår ”majbrasa”. En viktig sak som hänt att vår 

hjärtstartare finns på plats i den första av dessa tre utrymmen. Det sitter en skylt på dörren 

och ett kodlås som man behöver ha koden till för att ta sig in. Vi beslöt att ha en kod som 

många nog kommer ihåg om det skulle bli en händelse där vi behöver använda vår 

hjärtstartare – koden är 112 – en siffra alla kan i sömnen till och med. Men vi hoppas nog 

alla att vi aldrig ska behöva använda den överhuvudtaget. 

Lördagen den 24 Augusti gick så årets Sommarfest av stapeln och många var det som kom 

och lät sig väl smaka av både grillat och pajer i olika smaker. Festkommiten är ju helt enkelt 

fantastiska, deras nit tar aldrig slut. En stor eloge till de som gjorde detta möjligt. Lotteriet 

drogs också, priser delades ut och några såg fantastiskt nöjda ut. Precis som vanligt visade 

sig Havet och Luna vara ena riktiga allvetare och knep första platsen i Lars-Åkes frågesport. 

GRATTIS!!! 

Sen kom den stora begivenheten Slätafly mästerskapen i Hästskokastning. Många var det 

som tränade och tränade för att sen gå in och kasta sina tre omgångar med 5 hästskor i varje 

och till sist hade vi två vinnare 

I herrklassen  Tommy Svensson 

I damklassen  Lena Bondesson 

Ett stort Grattis till de två och hoppas godiset smakade!! 

Nu tror jag att några av er har smakat årets kräftor och själv ska jag dyka ner i en 

surströmmingsburk och förgylla de sista dagarna på sommaren, men snart är jag tillbaks med 

mer info vad som händer under hösten här i Slätafly. 

God fortsättning på sensommaren 

Lotta 


