
Ordförandens rader december 2019 

 

Hej alla medlemmar, 

 

Tiden flyger bort, speciellt när det är en månad full av aktivitet både hemma och på 

jobbet. Fullt ös – medvetslös! Skulle kunna beskriva det perfekt. Det blev ju ingen snö i 

december mer än några fjun där i början som låg kvar två-tre dagar till mina hundars 

förtjusning, annars har det gått i skalan grå, grå, grå och grå! Tur att det lyser upp lite här 

och där med alla ljus och prydnader så man ser vart man är. 

Vi har uppdaterat vårat medlemskap i Hela Sverige ska Leva och får stå kvar där nästa år 

också. Det är en förening som stödjer och hjälper olika byalag och föreningar ute på 

landsbygden runt hela Sverige. Där kan man få tips och råd och hjälp med olika ting. 

Vi har också jublat lite över att kommunen äntligen fattat ett beslut om att i egen regi se 

till att alla får tillgång till fiber. Nu gäller det bara att de visar framfötterna och sätter fart 

med arbetet, för det behövs verkligen fiber även här ute i skogen hos oss, ibland blir man 

galen av all väntat på kontakt med nätet. 

Byalaget anordnade också den sedvanliga Julfesten i början på december och det var ca 60 

hungriga gäster som intog skolan och åt av hjärtans lust. Festkommiten hade som alltid 

överträffat sig själva. Jag har också hört att det kom ett litet Luciatåg med alla barn i byn 

och gjorde både en och annan lite tårögd minsann. Det var nog många mammor och 

pappor som sträckte lite extra på ryggen när deras små gjorde entre. 

Jag kan också tala om att Slätafly byalag fick ta del av de investeringspengar vi kan söka. 

Det blev 30.000 kronor som ska gå till att bland annat införskaffa ett set pardörrar till 

entren så vi på bästa sätt kan mota Olle i grind vad det gäller kallraset i hallen. Detta är 

verkligen av vikt då det är hiskeligt kallt därute när det blåser in. 

 

Tack för mig vi hörs om några dagar igen 

Kram Lotta 


