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Ojojoj, denna månad blev verkligen inte vad man väntat sig eller hur? Allting är överstyr 

och hela världen håller andan, så även vi här i Slätafly. Mars har mest handlat om 

Coronaviruset som sprider sig över jorden och vi har inte heller blivit förskonade i vår 

kommun. Själv har jag jobbat och jobbat och håller mig fortfarande frisk, trots att jag är 

där ute bland våra äldre medborgare. Det gäller verkligen att ta råden på allvar – Tvätta 

händerna noga och OFTA och sprita så fort du kommer åt. Dessutom nys i armvecket och 

håll avstånd så kanske vi kan se till att inte alla blir sjuka trots allt. 

Hur har nu detta påverkat lilla Slätafly? Ja vi var modiga och hade en filmförevisning i 

skolan första veckan av detta elände. Vi hade besök av Torsås Hembygdsförening som 

visade den första filmen om Torsås och vi var cirka 30 samlade i skolan. Festkommiten 

hade fixat lite after work mat som vi alla njöt av. Sen tog alla våra planer stopp…… 

Allt ligger nere för tillfället men vi är i startgroparna med allt möjligt när tillfälle ges igen, 

när livet återvänder till samhället. Några har frågat om lammsläppet som vi hade förra 

året och om det blir något i år också. Ja men inte på plats, det kommer att filmas och 

läggas ut på hemsidan så alla kan beundra de små liven, från hemmets trygga vrå. Vi vill ju 

inte utsätta Lars-Åke för ovälkomna virusar. Håll utkik på hemsidan!!!! 

Något som alltid är aktuellt i vårtider är Håll Sverige Rent kampanjen. Ingen sådan kommer 

att försigå men vi vill ändå uppmana var och en som tar sig en tur att ha med en lite påse 

och plocka upp det skräp som ni hittar. Alla bäckar små blir snart en stor å och 

skräpsamling gör att vi är ute och andas frisk luft och DET kan aldrig vara farligt. 

Nu hoppas vi att det lugnar sig en smula och våren kommer ju hur eller hur! Ut och njut av 

det fina vädret och alla vackra blommor som vänder näsan mot solen även i år. De har i 

alla fall inte fått nåt virus för jag har redan skymtat de både här och där i backarna runt 

Slätafly. 

Ta nu hand om er, håll avstånd, tvätta händerna och nys i armvecket så ses vi snart igen 

Tusen kramar  

Lotta 


