Ordförandes Rader Mars – 2019

Det gör ont när knoppar brister, skrev en känd författare och det kan man nog säga att det
har gjort så smått här i Slätafly under mars månad. Syrenhäckar och videkissar börjar visa
sina bästa sidor och björkarna skiftar så smått i lila och då vet man att det är nära…..
Det har inte hänt så mycket under månaden vad det gäller Byalaget, jo vi har fått veta att
Lions sponsrar en del av en hjärtstartare så vid vårt möte på måndag den 8 april ska vi
besluta hur vi ska gå vidare.
Jag kan också berätta att arbetet med cykelorienteringen är i full gång och just nu pågår
arbetet med bilderna som ska in vid kartan. Detta ska bli så spännande och säkert
innebära att fler kommer att upptäcka hur vackert det är runt knutarna hemmavid.
Vägarna här i Slätafly verkar också ha fått sig en omgång med ENORMA stenar så nu får
man gira för dessa istället för groparna som fanns innan. Men vi har skymtat någon som
kommer att plana till de så man kan cykla igen under vår och sommar.
Barkborren har gått hårt åt en del skogar så när man är ute och vandrar nu så upptäcker
man att det tillkommit en mängd nya kalhyggen. Kanske inte så vackert alla gånger men
välbehövligt så att inte all skog dör. Positivt är väl dock att det blir otroligt mycket ljusare
och plötsligt ser man hur kuperat och vacker skogen är. Dessutom kan man ju passa på att
gå vilse på ett kalhygge som jag och hundarna gjorde häromdagen. Tack och lov med
glimten i ögat och siktet inställt på stenmuren på andra sidan… där borta nånstans…

Nu ser vi fram emot April och hoppas ingen blir lurad på kuppen
Vårkramar till er alla!
Lotta

