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Kära vänner  

Ett nytt år har gått till slut och det har varit ett mycket konstigt och underligt år, inte likt 

något vi varit med om innan. Inte visste vi att vi skulle drabbas av en PANDEMI som bara 

fortsätter och fortsätter. I dagsläget vet vi inte ens om vi kan ha vårt årsmöte på rätt tid 

eller plats. Men hellre levande än död är min åsikt så vi fortsätter alla att följa de 

rekommendationer och anvisningar som ges. Håll i, håll avstånd och håll ut!! 

I byn har det förekommit galenskap av den sundare sorten, det har börjat vinterbadas i 

Iglasjön. Burr säger jag men de som är med säger Burr men sååå skönt! Får se om jag 

någonsin blir så modig att jag törs följa med.  

Lite grillning och lottdragning förekom också i december och det står att läsa på hemsidan 

vilka som vann de fina priserna. Nästa år hoppas jag vi får ses näsa mot näsa igen minsann. 

Något roligt som har hänt är ju också att man börjat gräva den första etappen för fiber och 

där ingår ju vi i Slätafly. Det ska bli så skönt, har just varit tvärarg på mitt usla internet som 

är så saktfärdigt och slött idag när jag skulle skriva detta. Vi har verkligen något bra att se 

fram emot när detta väl är klart. Man måste hitta nåt positivt i den grå vardagen. 

Det var lugnt här i byn i jul och nyår och alla vi hund, häst och kattmänniskor får tacka för 

att smällandet bara höll sig runt tolvslaget. Våra djur mådde fantastiskt bra av det. 

 

Litet och koncist men i alla fall ett ord så ni vet att allt är OK här i byn. 

Fortsatt trevligt Nytt År så hörs vi snart igen 

Lotta 


