
Ordförandens rader Maj-2019 

”Här är gudagott att vara, o, vad livet dock är skönt!” sjöng Gluntarna en Majdag och jag 

måste verkligen få påstå att det är lika underbart här Slätafly när nu våren är i full blom. 

Allting spritter av liv och man märker att nu är vi komna till den tid på året som inbjuder 

till uteliv och njutningslystnad av högsta paritet. 

Maj visade sig bli en månad full av aktiviteter och händelser. Redan den 1 Maj inleddes 

arbetet med att en hel hord av villiga tvättade det lilla uthuset vid skolan. De skrubbade 

och skurade och dessutom gjorde de sig av med en hel massa skräp vi samlat på oss 

däruppe. Men nu är allt fint igen och uthuset står redo för att målas, mer info om detta 

kommer inom en kort tid. 

Våra duktiga vävare har också haft besök av Runstens Väv som fick beskåda både vävstolar 

och en fantastisk utställning. Du som har missat den har fortfarande möjlighet att uppleva 

den för denna vecka alltså v 23 finns utställningen på biblioteket i Torsås. Jag vill uppmana 

er alla att ta er dit och beundra!!! 

Det har inte bara varit ett fantastiskt väder i Maj, den dagen vi skulle ha Gökotta uppe vid 

Iglasjön den 19maj, så hängde regntunga skyar över byn. Så man skulle kunna säga att 

Gökottan regnade bort i år men trots det så har många av oss hört göken lite tidigare 

under maj, han har varit fullt verksam resten av månaden. Jag var dock själv uppe vid 

Iglasjön den morgonen för det kunde ju tänka sig att någon mer än jag tänkte trotsa det 

annalkande regnet. Nu var det inte så MEN.. jag kan från djupet av mitt hjärta 

rekommendera en tidig morgontripp dit. Sätta sig på bryggan, bara andas och insupa det 

lugn som finns där. Det enda som ”stör” är ett och annat sångnummer utfört av proffs. 

Det finns en i byn som satte igång en insamling till Springhjälpen och fick ihop målet med 

råge, dessutom sprang hon och två kamrater 12 km den 30 maj. Bra gjort och ett 

fantastiskt initiativ Ing-Marie Fridolfsson som tillsammans med Ronny och Ulrika, 

kämpade sig runt på byvägarna. Nästa år kanske fler av oss kan hänga med och springa, i 

alla fall är det ett bra mål. Och vet ni……? 

Vi kan alla börja träna redan nu genom att delta i årets begivenhet som vi i Slätafly Byalag 

står som stolta arrangörer av CYKELTRAMPET. En karta kostar 100 kronor och man kan ha 

trevliga cykelutflykter hela sommaren. All information om detta finns på hemsidan, men vi 

kan stoltsera med att vi fanns med i Barometern under vad som händer i Torsås och det är 

ju jättefin reklam för vår begivenhet, och för vår By. Fram med cyklar och hojjar och ut på 

vägarna runt Slätafly med kartan och pennan i högsta hugg och leta efter rätt bilder! Vem 

vet, kanske det är du som vinner första pris vid vår dragning senare i höst. 

I samband med att många kanske kan tänka sig en cykeltur en eftermiddag har 

festkommiten erbjudit kaffe med dopp några timmar på helgen uppe i skolan. Och det har 

varit många som varit sugna att till en billig peng få sig en kaffetår. Detta är ett 

arrangemang som kommer att uppkomma titt som tätt när festkommiten har möjlighet 

och tid. Vill du hjälpa till kan du kontakta dem de skulle bli jätteglada. 



Vi har också fått ett bidrag till vår samlingslokal från Torsås Kommun på 10.000 kronor. Så 

nu på styrelsemötet ska vi besluta exakt hur vi ska använda pengarna för att försköna vår 

entre till skolan. 

Puh.. vi ligger inte på latsidan i vår by inte!!!! 

Tills vi hörs igen, Njut av livet!  

Kram Lotta 

 

 


