Ordförandens rader juni – oktober 2020

OJOJOJ!!! Ibland springer tiden ifrån oss alldeles för fort minsann. Trots Corona och
avskildhet har den försvunnit ändå. Man tror tiden ska gå långsamt när saker förändras
men ack vad man bedrar sig, tiden stannar aldrig även om allt annat gör det runtomkring
oss.
Tyvärr har vi ju fått erfara att allting har fått ställas in på grund av den pågående
pandemin. Så är även fallet här i Slätafly. Byalaget har inte gjort någonting i
offentlighetens namn. Styrelsen har dock haft ett styrelsemöte där vi sågs näsa mot näsa
men med Covid -19 distans oss emellan. Det var trevligt att ses och vi hade mycket att
prata om.
Den stora snackissen blev nog ändå den träff kommunen kallade till angående fiber i
Slätafly. Och visst är det en höjdare att vi ska vara de som får starta i Etapp 1 här i
landsbygdsdelen av Torsås. Vi har sett lite bilar cirkla runt med kommunens emblem så vi
vet att det nog snart är startskottsdag. Det var ett välbesökt tillfälle där kommunen fick
hjälp av festkommiten att fixa fika och informera om vad som komma skall.
Och när vi ändå är inne på festkommiten så hade de ju planerat och klurat på hur vi skulle
få till ett julbord här i år, deras plan var två sittningar med begränsad antal, MEN… då
visste vi inte att Coronan skulle ta nu fart och att det återigen är läge att ta det oerhört
försiktigt. Därför beslöts det att vi inte kommer att hålla någon sådan tillställning i år och
Karl-Ingvar har meddelat de flesta och ni andra kan läsa på hemsidan. Vad som ändock
kommer att ske är att lotteriet är i full gång. Någon dragning blir det så håll utkik på
hemsidan så kommer mer info. Det finns några lotter kvar om någon har missat att köpa,
kontakta i så fall mig Lotta.
Vi har också fått beviljat 30.000 kr av kommunen för att sätta in en ny dörr och utöka vår
park av värmeväxlare. Detta arbete har påbörjats och förhoppningsvis bli klart i år eller
början av nästa. Pengarna betalas ut så fort vi skickat in ett foto på resultatet. Nu får vi
skicka en extra puff till fastighetskommiten som gör ett fantastiskt arbete i skymundan.
En skojig sak har i alla fall hänt och det är att vi utsett en Hedersmedlem i föreningen. Olle
Svensson förärades denna utmärkelse under september månad och han är mycket glad
och stolt över detta. Det finns en fin bild på hemsidan som man kan gå in och kika på.
Lite men naggande gott, i år är inget sig likt, inte heller ordförandens rader men vi lever
här i Slätafly och alla mår bra vad jag har hört, och jag skickar en kram från mig till er som
läser och hoppas vi hörs snart igen
Lotta/ordförande

