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Hej Alla Ni där ute…. 

 

Ytterligare en månad har gått och det känns som att tiden springer iväg. Ett nytt år har 

infunnit sig och här i Slätafly var det liksom lite lagom med fyrverkerier inom den 

lagstadgade tiden vid nyår och det tackar ALLA vilda och tama djur för. Det har varit en 

underlig vinter utan snö och alla pensionärer jag träffar hävdar med bestämdhet att nu blir 

det ingen vinter – det har gått för långt! Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att de har 

rätt för redan nu ser man hur våren är på språng med snödroppar och knoppar som växer 

så det knakar, för att inte tala om vårfåglarna som redan har börjat komma och sjunger 

högt av glädje så fort solen visar näsan. 

Vi har haft styrelsemöte här i byn och förberett för vårt Årsmöte som går av stapeln den 

16/2 klockan 13.00 i Slätafly Skola. Har du något du vill ska tas upp hör av dig till mig eller 

någon annan i styrelsen snarast så ska vi nog kunna få med det under Övrigt. Min 

mejladress är lotta.lottebo@telia.com  Självklart är ni alla välkomna till årsmötet, man 

behöver inte anmäla sig utan det är bara att dyka upp på plats. 

Lite har det hänt under månaden vad gäller information från kommunen. Jag tog åter 

kontakt med de angående våra dåliga vägar här i Slätafly, de blev ju väldigt illa åtgånga när 

de grävde ner kablar och ledningar. Nu har vi fått en återkoppling och Christian Lindström 

på Kommunen berättar att de varit ute och tittat på vägarna med Asfaltsbolaget innan 

sommaren. Planen är att man ska göra en försegling av vägen och kanterna så att skicket 

inte försämras ytterligare utan håller i många år till. Detta säger han inte är 

förhandlingsbart utan skall naturligtvis åtgärdas. Just nu väntar jag på återkoppling om 

NÄR detta ska ske, men jag håller informerade allteftersom informationen inkommer. 

När det gäller våra busskurer pratas det mest om den i Trollefjäll som legat ner mesta 

delen av året och detta ska också åtgärdas. Jag föreslog att man kanske måste förankra de 

bättre då vi upplever att det är vinden som tar tag i de och fäller de på plats. Vi går alltså i 

väntans tider för att kommunen ska göra sitt nästa drag. 

Vi fick också en glad och oväntad överraskning i slutet av Januari. Brandstodsbolaget bjöd 

in mig och vår kassör till sitt 30 årsjubileum i Torsås Bydgegård den 30/1. Vi hade inte 

ansökt om något bidrag i år men de hade uppmärksammat att vi själva skaffat oss en 

Hjärtstartare som finns vid skolan i Slätafly och de ville bidra med en summa pengar för att 

visa att de tyckte det var ett fint initiativ. Så vi tackade och bockade och blev såklart 

jätteglada att fler än vi inser behovet av ett såndant hjälpmedel. 

Tusen Tack för denna gång och året som ordförande 

Kram Lotta 
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