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Hej alla medlemmar i när och fjärran, välkomna till ett nytt år fyllt av aktiviteter. Här i 

Slätafly har våren så smått börjat infinna sig med videkissar, krokusar och sol blandat 

med snö. Precis som en vår ska vara, så där helt enkelt underbar som man kommer 

ihåg från man var liten. 

Först vill jag tacka för förtroendet att få vara ordförande tillsammans med den nya 

styrelsen. Vi är en glad skara som ska försöka hitta på aktiviteter och roliga saker, 

men också fortsätta att ta hand om vår vackra skola och Dackegården. 

Dessa rader kommer att återkomma en gång per månad för att ni som kanske bor en 

bit bort eller inte kan vara delaktiga på samma sätt som när ni var unga, ska veta vad 

som händer i vår by. Vad vi i styrelsen håller på att jobba med och hur det går vidare 

med olika saker som vi har startat upp och bestämt. Ibland kanske det står mycket 

och ibland litet men det kommer alltid några rader i alla fall. 

Just för tillfället har vi kontaktat kommunen om de gamla busskurerna som står och 

skräpar och vi har fått veta att de ska göra en inventering under mars månad och sen 

besluta vad som kommer att hända. Vi håller också på att ta in offerter på vad ett 

takbyte skulle kosta, så vi kan kalkylera den kostnaden när det är dags. 

En sak som är ny är att vi har bestämt redan i förväg när vi ska ha våra 

styrelsemöten. Detta är för att NI alla medlemmar ska ha möjlighet att komma med 

synpunkter eller förslag eller kanske bara få göra era tankar hörda. Det går utmärkt 

att skriva ett mejl eller prata med oss direkt när ni träffar oss så tar vi med oss det till 

nästa möte vi har. Det som ligger närmast i tiden är det vi ska ha 8 April. Välkomna 

med ideer och förslag! 

Jag vill passa på att slå ett slag för vår Hemsida, där lägger vi ut alla protokoll, alla 

nyheter som rör byn och håller Er informerade vad gäller tex Fiber och annat som 

kan vara av intresse för oss här i Slätafly. Håll gärna utkik där regelbundet så vet du 

vad som kommer att hända när det är dags. 

Hoppas nu ni får en härlig marsmånad med jamande Marskatter, Lammungar, 

solkensdagar och TID att njuta av allt det underbara runtomkring oss i naturen. 

Tills vi hörs igen, ha det gott 

Lotta  


